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A kiizösen lefolytatott közbeszerzési eljárásban résztvevő intézmények a kereskedelmi
szerződést külön.külön kötik megaz alábbiakban szereplő szerződés.tervezet szerint.
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Szerződő fé| Szókhelye
Ceg|édi Sportcsarnok Kft 2700 Ceg|éd Rákóczi út 33.

Ceg|éd Város tnkormányzata 2700 Ceg|éd Kossuth tér 1

,,Kossuth Műve|ődési Kozpont'' Nonprofit Kft. 2700 Ceg|éd, Kossuth tér 5. A
CEGLEDI KISTERSEGI SZOC. SZOLG. ES GYERM.

JóLÉTI KtzP' 2700 Ceg|éd Bajcsy Zsi|inszky Út 1.

ALFtLDViZ Reg ioná|is Víziközmű-szoIgá|tató Zártkörűen
Mű ködő Részvénvtársasáo 5600 Békéscsaba, Dobozi Út 5.

Békéscsaba Megyei JogÚ Város tnkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Dunavecse Város tnkormánvzata 6087 Dunavecse, Fó u.43'

Po|gármesteri HivataI 6087 Dunavecse, Fő u.43
Dr. Ko|ozs Gerge|y Szakrende|o és Szociá|is Intézmény 6087 Dunavecse, Vasút u. B.

HajdÚnánás Városi tnkormányzat 4080 HajdÚnánás, Köztársaság tér 1.

Kozárm is|eny Város tn kormányzata 7761Kozármis|eny, Pécsi utca 124

NagykőrÖsi Po|gármesteri HivataI 2750 Nagykorös, Szabadság tér 5'

Paksi Gyógyászati Központ 7030 Paks, Táncsics Mihá|y utca 13.

Sarkad Város Önkormányzata 5720 Sarkad, Kossuth u.27.

Szekszárdi Sportközpont NKft. 7'100 Szekszárd, Kese|yűsi út 3'

'.VKSZ'' Veszprémi KÖzÜzemi Szo|gá|tató Zrt. 8200 Veszprém, Házgyári u' 1.

''Csarnok'' Veszprémi Csarnok Uzeme|tetó,
Rendezvénv szerv ező és Komm u n ikációs Kft .

8200 Veszprém, Házgyári u. 1.

Veszprém Megyei Jogú Város tnkormányzata 8200 Veszprém, óváros tér 9.

Veszprém Megyei JogÚ Város Po|gármesteri Hivata| 8200 Veszprém, óváros tér 9.

Petófi Színház 8200 Veszprém, Ővári Ferenc u. 2

Eötvös Káro|y Megyei Könyvtár 8200 Veszprém, KomakÚt tér 3

Laczkó Dezső MÚzeum - Műtárgyvéde|mi Ktzpont 8200 Veszprém, Torök |gnác u. 5-7.
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Teljes ellátás alapú fiildgáz energia kereskedelmi szerződés

1. Szerződő felek

Egyrészrő!, az ALFÖLDYIZ Regionális Yízikozmu-szo|gá|tatő Zrt. mint fil|d,gaz energia vásárIő, a
továbbiakban: Vevő

Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

Adószáma: 1 3 1 00887-2-04

n[anhaztartás i azono sí tő szána vagy C é gj e gy zékszáma : 04 - 1 0 - 0 0 1 5 8 0

Bankszáml aszáma: oTP B ank Nyrt. 1 I 7 33 003 -20 07 7 61 7 -0 0000000

Képviselőj e : Nagy Lász|ő v ezérigazgatő

másrészfől az E.oN Energiakereskedelmi Kft. mint fo|dgaz energia kereskedő, a továbbiakban:
Eladó

Székhelye: 1134 Budapest, Váci tlt 17.

Cégsegyzékszátma: 01 09 1 8 1 1 55

Adósziíma : 247 65 648-2-44

Banksziíml aszáma: 1 63 00000-0 40 |2498 -90206425

F oldgaz ker. engedé|y szám: 202I l20I3 .

Képviselőj e : Lehoczki Balazs

azE|adő és a Vevő a továbbiakban együttesen: a Felek között az a|u|írott helyen és időben az a|ábbi
feltételekkel:

2. E|őzmények

Felek tudomásul veszik, hogy a Vevő jelen Szerződés tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015,
évi CXLIII. t<irvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései a|apjan nyílt közbeszeruési eljárást
folyatott le' és jelen Szerzodés ezen kozbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. Ennek
megfelelően Felek kijelentik és tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljárás iratai, különosen az
aján|attételile|jaúst megindító/aján|ati felhívás és dokumentáció - annak valamennyi mellékletével
együtt _, valamint Eladónak, mint a közbeszerzési eljárás nyertes ajrínlattevőjének ajanlata a jelen
Szerződés részét képezik, annak ellenére, bogy azt aSzerződéshez ténylegesen nem csatolják. Felek
tudomásul veszik azt is, hogy eltérés esetén jogviszonyukra elsősorbarr a közbeszerzési eljárás
dokumentumaiban fo glaltak az ir ány adőak'

3. A szerződ'és tartalma

Eladó jelen Szerződés alapján kötelezettséget vállal a Szerződésben meghatérozott mennyiségű
fo|dgaz eladásara a Vevő tészére, a Vevő által megadott ütemezés szerint. Eladó minden szükséges
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lépést megtesz annak érdekében, hogy a rendszerirányitő, a szá|Iitő, a tároló és az elosztó a

Sierződés szerinti fo|dgazszáuítást befogadja ésjóvahagyja, illetve teljesítse.

Eladó teljes köní, a foldgézrendszer hasznáIatát is biztosító foIdgazellátást nyújt Vevő részére,

ame1yre iekintettel a vevo az őt jogszabály alapjarr megillető, a jelen Szerződés teljesítéséhez

s,tikséges (szállítői, táto|ői, elosztási) rendszerkapacitások tekintetében a rendelkezési jogot áÍad1a

Eladó 
-részére, illetve megbízza Eladót, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez sziikséges

rendszerha sznáIati szerző dé seket a rends zerizemeltetőkkel me gkö s s e.

Vevő a jelen Szerződés aláirásával megbizzaE\adőt az elosztőItáLőzat.hasztáIati és a ftildgaz-

kereskedel mi szerződé seinek me gbízottként történő ö sszevont kezelésére.

Az Atadási pont egy adott feIhasznáIási hely vonatkozásában a Vevő felhasználási helyét ellátó

fo|dsaz e\osztővez.t"t u felhaszná|ási hely telekhatarára eső végpontja. A ftldgríz átadása a Vevő

részére a, Atadási ponton történik. Eladó a jelen Szerződésben rögzített ftldgazmennyiség és

teljesítmény rendekézésre állását ezen aponton biztosítja. Vevő a foldgént a, Atadási ponton veszi

át'saját feliaszná|ás céljából. Vevő az átvett fo\dgázt harmadik személy számára nem adja tovább,

illetve afe|Itasználási helyről más területre nem vezetí át.

A Szerzódés szerinti foldgázminőség és átadási nyomás teljesítésének, valamint a káweszé|y

éúszá||ásának helye az Atadási pont.

4. Szerződés időtartama, teljesítési időszak

Jelen Szerződés 2O|7. október 01. napján 6:00 CET őrátő| kezdődoen 20|9. október 01. napján

6 : 0 0 CET őr ái g tartő határ ozott ldőtartamr aj tin l étre.

5. Földgáz mennyisége, teljesítmény.lektités és a fiildgáz minősége

5.1. Szerződéses mennyiség

A Felek az alábbiakbarl rógzitik a fe\hasznáIási helyre a szerződéses időszakb an száIlítandő fo|dgáz

merrrryiség et (Szerződött Földgaz Mennyiség).

*1 m3 foldgáZbó| 10,526 kWh energia nyerhető (34,20 MJ/m3 fiítőérték, i||etve 3,2491 MJ/kwh átváltáSi érték

mellett).

A felhasználási helyek szerződéses ftldgaz mennyisége havi bontásban:

Szerződéses időszak A Szerződött Földgáz Mennyiség
[m']

A Szerződött Földgáz
Mennyiség [kwh]*

201 7. 10.01-2019.10.01 528 000

Év Hónap
Szerződött Földgáz

Mennyiség
(*')

Szerződött Földgáz
Mennyiség

(kwh)*

2017 október t9 079

november 32219

december 43 279

2018 január 45 259

február 41 079
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marclus 27 879

április 14 679

május 9 399

június 3 327

július 1 a--
) JZI

augusztus J 32l

szeptember 3 327

október 22 599

november 38 439

december 51 639

20r9 Januar 54 015

február 48 999

marclus 27 879

április 14 679

május 9 399

JUruUS 3 327

július 3 327

augusztus a 1--J )Zt

szeptember 4 r3l
20|7 .I0.0I-20 1 9. 1 0.0 1 időszak szeruődötl

mennyisége:
528 000

trI
tN'I

*1 m3 frldgázbó| |0,526 kWh energia nyerhető (34,20 MJ/m3 flítőérték, iI|etve 3,2491 MJ/kWh átYá|tási érték
mellett).

A Szerződött Földgáz Mennyiség megengedett eltérése a szerződéses időszakban: + 50 oÁ.

A felhasználási helyek szerződéses fiildgáz mennyiségét telephelyi szintű bontásban részletezve
az 1. számí melléklet tartaImazza. Területileg illetékes ftildgázelosáói engedélyes
megnevezését az 1. számú melléklet tarta|mazza.

Eladó vállalja, hogy Vevő igénye esetén Vevő jelen szerződés alapját képezó közbeszerzési
eljrírás megindítását követően, avagy a szerződéshatá|ya alatt fenntartásába került, vagy létesült
Í| _ az I. szátmu mellékletben nem szereplő _ felhasználási helye(i) robgaz energia ellátását is
biztosítja az aján|ati felhívásban meghatározoÍt fo|dgaz energia-mennyiség felső határát
összességében meg nem haladó mértékig.

Ú; feltrasználási hely(ek) létesítése esetén Vevő a szükséges adatok megadásával a hatályos
jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően írásban értesíti Eladót.

4122
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Lekötött fo|dgaz kapacitás 1m3/rr1 lkwh/hl [kWh/nap]

2017 .10.01-20 1 9. 1 0.0 1 536

5.2. TeljesítményJekötés az iisszes felhasználási helyre vonatkozóan
A Felek a felhasználási hely(ek)re az a|ábbiakban tész|etezettek szerint rögzítik a szerződéses
Időszakra Lekötött to|dgáz telj esítményt:

A Felek a felhasználási hely(ek)re a Vevő háIőzatcsatlakozási szerződése a|apjan alábbiakban
részletezettek szerint rögzítik a szerződéses Időszakra Vásrírolt fo|dgaz kapacitást és a
Nyilvántartott ftildgáz kapacitást:

5.3. A ft|dgáz minősége
Az értékesített ftj|dgaz minősége megfelel az MSZ 1648:2000 2H je|íi gázcsoportra vonatkozó
szabvány előírásainak, mely szerint az irényadő flítőérték 34,00 +l-5% [MJi gnm,]. A ftildgaz
szagosított formában kertil átadásra a Vevőnek.

6. Az ellenszolgáltatás iisszege

6.1. Molekula díj (Pn)

Pn: Pfix IEUR/MWh] - [GCV, 25l0.C] egységben

P1*; 17,299 IEUR/MWh]

A Pn* árelem értéke aszerzódéses időszak során nem változik.

Az ér nem tartalmazza azÁFA-t, az energiaadót és az MSZKSZ díjat,

Ha a Szeruődés megkötését követően a szo|gáItatás díjanak meghatározására alkalmazott, a
fentiekben nem rögzitett bármely index' tényező vagy referenciaérték nem áll
rendelkezésre, illetve közzététe|e megszűnik, Eladó a Vevő egyidejű értesítése mellett
jogosult azt olyan index-szel' tényezővel vagy referenciaértékkel helyettesíteni' amely a
Szerződés céljának megvalósításához a legközelebb á11. Vevőnek jogában á|| az Eladó által
meghatérozott helyettesítő index-sze|, tényezővel vagy referenciaértékkel szemben kifogást
emelni, amennyiben igazo|ja, hogy annak alka|mazása szérnána jelentős háÍrányt okoz.
Ilyen esetben Felek kötelesek egymással egyeztetni, és az a|ka|mazartdó helyettesítő
indexet, tényezőt vagy referenciaértéket közösen meghatarozni. Ha az egyeztetés a
kezdeményezéstől szárritott 30 napon belül nem vezet eredményre' bármelyik Fél
kezdeményezheti a bírósági eljárás lefolytatását. A bíróság eltérő döntéséig az EIadő á|ta|
me ghatározott indexe t, tény ezőt vagy referenciaértéket kell alkalmazni.

Vásárolt fo|dgaz kapacitás 1m3ftr1 Ikwh/h] IkWh/nap]

2017 .1,0.01-20 1 9. 1 0.0 1 s36

Nyi lvántart ott fo|dgén kap acitás [-'ltt] Ikwh/h] IkWh/nap]

2017 .10.01-20 1 9. 1 0.0 I 536
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6.2. Rendszerhasználati díjak
A rendszerhaszná|ati díjak számítása a mindenkori rendszerhaszná|ati díjakÍól szóló
rendelet és hatósági határozat értelmében és annak megfelelően történik.

A rendszerhaszná|ati díjak nem 1'artalmazzák az adőkat és az egyéb hatóságilag előírt
díjakat (MSZKSZ díj)' de tartalmazzák a szagosítás díját.

A rendszerhas2ná|ati díj szerzódéskötéskor érvényes mértéke: a Magyar Energetikai és
Közmű-szabá|yozási Hivatal által kiadott vonatkozó rendelete alapjén, a jelen Szerződésben
szereplő teljesítmények, illetve mennyiségek figyelembevételéve| az 5, számu melléklet
szerint.

A rendszerhaszná|ati díjakra vonatkozó szabá|yozás változása esetén az. 5. számu
melléklet szerinti rendszerhasználati díjat Eladó jogosult az árvá|tozásnak megfelelően' a
módosítás hatá|yba lépésévelmegegyező időponttal Vevővel szemben érvényesíteni.

Amennyiben Vevő valamely felÍ,nsznáIási helyét a fo|dgázellátásbóljogszeníen kizár1ák,
Vevő abban az esetben is köteles a felhasználási helyre vonatkozó teljesítménydíj
(forgalom fiiggetlen RHD) gázév végéig történő megfizetésére.

6.3. Szerződéses ár
ASzerződéses ár a molekuladíjat és a rendszerhaszná|atidíjakat tnta|mazza.

A közbeszerzési eljarás során vevőként szerződő felek csoportjára vonatkozó átlagolt
ellenszolgáltatás összege y Eladó nyertes aján|atában (Mo1ekuladíj+Rendszerhaszná|ati
díjak) nettő 76,37 HUF/m, , amely a szerződéses időszak a|att az EUR árfolyamvá|tozása
és a rendszerhaszná|ati díjakra vonatkozó szabá|yozás miatt váItozhat.

A Szerződéses ár nem tartalmaz fogyasztási típusú adókat vagy más, a jelen Szsrződéshez
hasonló jogügyletekhez kapcsolódó és a Felek akaratáto| fuggetlenül, kötelezően
a|kalmazartdó közterheket, költségeket, díjakat, illetékeket, illetve más hasonló díjelemeket
(a továbbiakban együttesen: közterhek); így különtjsen általános forgalmi adót (AFA),
amelyeket Eladó jogosult Vevővel szemben érvényesíteni, illetve Vevőre átháritani a
mindenkori jogi szabá|yozással összhangban, fiiggetlenül attól, hogy az érinte-tt közteher
már a Szerződés megkötése előtt is |étezeÍt, vagy csak aá követően került bevezetésre. Az
ilyen közterhek módosítása esetén Eladó jogosult a díjváltozást _ a módosítással érintett
közteher díjváLtozásnak megfelelően _, a díjmódosítás hatályba lépésével megegyező
időponttal a Vevővel szemben érvényesíteni.

Az MSZKSZ díjnak az aÍra jogosult szewezet általi módosítása esetén Eladó jogosult a
díjvá|tozást a díjmódosítás hatá|yba lépésével megegyező időponttal és mértékben a
Vevővel szemben érvényesíteni.

A kibocsátásra kerülő számla a fo|dgán értékén túlmenően tarta|mazza a szám|a kibocsátás
napjrán hatályos magyar jogszabályok szerint a fö|dgaz eladást terhelő adókat 1Ára stt.;,
pótlékokat és egyéb hatóságilag előírt díjakat.

Eladó kötelezettséget vállal, hogy nem ftzet, illetve számol e| a szerződés teljesítésével
összefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az eladő
adóköteles jövedelmének cscikkentésére alkalmasak. Eladó kcitelezettséget vá11a1, hogy a
szerződés teljesítésének idótartarna alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő száméra

*

20|7 '|0.0|,.2019.l0.0l. időszakra vonatkozó át|ag prognózis értékek alapjránr 310 HUF/EUR stratégiai árfolyamon számolva' 34,20MIlm'
flitőérték. illetve 3.249l MJ/kWh átváltási érték mellett.
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megismerhetővé teszi és a Kbt. |43. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt
haladéktalanul értesíti.

7. Igénybejelentés, teljesítmónytúllépés
7.1. Igénybejelentési eltérési díj
Vevőnek a 100 m3lh vagy az a|atti kapacitássa| véte|ező fe|hasznáIási helyok esetén nincs
napi igénybejelentési kötelezettsége.

A l00 m3/h feletti kapacitássa| vételező felhasználási hely(ek)re Eladó ad napi
igénybejelentést, melynek esetleges költségét a molekuladíj tarta|mazza. Az igénybejelentési
eltérési díj, illetve kiegyenlítői díj költsége Eladót terheli. Vpvő tájékoúatőjelleggel adatot
szolgáltathat Eladó részére a napi igénybejelentéshez. Vevő az e|őreje|zés és a tényleges
vételezés közötti különbség utrín pótdíjat nem fizet.
7.2. Teljesítmény túllépés
Amennyiben Vevő a l00 m3/h feletti kapacitássa| véte|ező felhasználási helyek
vonatkozásában' a Szerződésben meghatározott őrai gázteljesítményt egy adott átadás-
átvételi pont vonatkozásában túllépi, illetve a teljesítmény lekötés bejelentését elmulasÍja
vagy késedelmesen teszi meg, kártérítés fizetésére köteles, amely magábafoglalja azE|adőt
terhelő kötbér, pótdíjak és többletköltségek Vevőre számlitottrészének megfizetését.

8. Elszámolás' számlázás, fizetési feltételek

A Felek közötti meruryiségi elszámolás alapja a Vevő részére az Atadási Ponton átadott
ftildgrízmennyiség, illetve az abból számított hőmennyiség képezi _ a két tizedes-jegy
pontosságú átlag f(ltőérték adatok szotzatáva| képzett energiamennyiség, MJ-ban kifejezve _,
melynek meghatározására a területileg illetékes elosáó áIta| szo|gáItatott adatok alapján kenil
sor.

Szám|ázás pénzneme:

o Havi teljesítménydíj szám|aesetében: HUF
o Havi forgalmi díj szám|a esetében: HUF. Az EUR-ben rögzített molekuladíj HUF-ra

történő átv áItásának mó dj át j ele n szer ző dés 3 . sz. mel lékl ete tal":talmazza.

Eladó a molekuladíj atvá|tásakor a 3. sz. melléklet a|apján a|kalmazott HUF/EUR árfolyamra
vonatkozó adatot a szám|án feltünteti, vagy Vevő je|en szerződés 4. számű mellékletében
meg|elölt kapcsolattartői részére a szétm|akiá||ítását követő 5 munkanapon belül elektronikus
úton megküldi.

A Kbt. 135. $ (1) bekezdésének megfelelően kiállított szám|atarta|mazzaafe|használási helyek
azono sítására, val amint a f o gy asztásra vonatko ző adatokat.
Minden felhasználási helyről külön-külön papír alapú szám|a készül, melyekről Eladó
elektronikus úton számlaösszesítőt is mesküld Vevő részéte.

Eladó az a|ábbi számlákat nyújtja be Vevő részérez
8.1. Havi teljesítménydíj számla
Az éves teljesítmény (kapacitás) lekötési díj IlI2 része.
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Fizetési hatfuidő a tárgyhőnap első napja 15 napos teljesítési határidővel. A számla
közvetíte tt szo|gáItatást tarta|maz.

8.2. Havi forgalmi díj számla
Eladó a Vevő fogyasztásáról havi rendszerességgel szém|át állít ki, mely tartalmazzaa RHD
forgalmi díj r észét i s. A száml a ko zv etített szo| gá|tatást tarta|maz.

8.2.|. 100 m3lh, illetve az alatti névleges teljesítményrí felhasználási helyek esetében a
foldgrázfogyasztás mennyiségi díjainak havi elszámolásétra Eladó a havi számlÍkat az
elosztói allokált adatok vagy az 1. számu mellékletében közölt havi fogyasáási adatok
alapjan állída ki.

Ezen folhasználási helyek esetén évente legalább egy alkalommal a mérőőra leolvasása

a|apj art e l számo l ó szálmla ké szül.

8.2.2.100 m3/h feletti lekötött teljesítményű felhaszná|ási helyek esetében Vevő tényleges
fo gyasztásrár őI szélmla ké szül.

A rendelkezésre bocsátott fo|dgáz telemechanikai rendszerről távleolvasás útján
meghatánozott mennyiségi értékét a Felek a helyszíni leolvasással egyenértékűnek tekintik, s

elsztímolásuk alapj aként elfogadj ák.

8.2.3. Amennyiben a gézmérő fogyasztást nem, vagy hibásan méri, vagy a gánmérő

hitelesítési ideje lejárt, az elszámolás alapjául szo|gá|ő ftildgázmennyiség meghatározása az
Eladó lJzIetszabá|yzatában, illetve az illetékes ftldgázelosztói engedélyes
iz|etszabélyzatábanmeghatározottmódontörténik.

A korrektor meghibásodása esetén az e|szánolás a nyers mérő (konektor nélküli mérő)
mérőállása alapjén azEIadő elsziímolási rendszerében rögzített minőségi adatokból számolt
korrekciós tényezőve| átszámitott gríztechnikai normál állapotnak megfelelő térfogattal
történik.

8.2.4. Számla fizetési határideje aszámlakézhezvételétő| számitott 15. nap, Vevő a kiállított
szám:-Ját átutalással egyenlíti ki.

Vevő aszám|akézhezvételétőIszánított 15. napig számlakifogással é|hetaz Eladó általanos
szerződésí feltételeit szabá|yoző lJz|etszabá|yzatában foglaltak szerint.

A kétségek elkerülése végett a Felek rogzítik, hogy a fizetés teljesítésének az E|adő
bankszámláján történó jőváírást kell érteni. Minden fel maga viseli a jelen szerződés
kapcsán felmerülő összegek kifizetésével vagy fogadásával kapcsolatban az e|számoló vagy
szátm|avezető bankja által kivetett díjakat és költségeket. Késedelmes fizetés esetén Vevő a

Kbt. 135. s (11) bekezdésére tekintettel a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv szerint
késedelmi kamat mesfizetésére köteles.

9. Pótdíjak és szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1. Vevő á.Jta|fizetendő pótdíjak - alul., felülvételezésből eredő pótdíj

Vevő a szerződött mennyiségtő| pozitiv írétnyba 50 Yo-kal pótdíjmentesen eltérhet.

o Alulvételezés esetén Vevő a Szerződés szerintÍ mennyiségbő| áú nem vett
mennyiség nettó - szerződóses időszakra szátmított átlagos - molekuladíjának 50
oÁ.át, de maximum a teljes nettó ellenszo|gáitatás SoÁ.át fizeti meg Eladó
részére.

o Felülvételezés esetén Vevő a Szerződés szerinti ugyanezen időszak maximum
mennyiséget (szerződött mennyiség + 50oÁ) meghaladó mennyiségre a jelen
Szerződés szerinti nettó _ szerződéses időszakra számított átlagos - molekuladíj
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25 "Á.katnövelt díját, de maximum a teljes nettó ellenszo|gáitatás 5oÁ-át fizeti

meg Eladó részére.

A Vevő á.Jtal.fwetendő pótdíjak számítása:

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározoÍt mennyiség a

kozbeszerzési e5aráiban résztvevő Vevők Konzorciuma (Vevőként szerződő felek)

összesített fogyasztás ána^k résizét képezi. A közbeszerzési eljárásban versenyeztetett teljes

mennyiség: l 3oo 736 m3 + 50% fo\dgazenergia.

Ha a Vevők Konzorciuma bármelyik tagjának alul- vagy felülvételezésből eredő

pőtdijfizetési kötelezettsége keletkezik.u, 
"gy"di 

szerződésében rögzített ugyanezen időszak

*.n.'yi5egr,ez képest' deá Konzorcium tagiai egytittesen szerzódött összes mennyiségét és

-.g"',g"d.tt merrnyiségi eltérését (4 500 736 m3 + 50oÁ - a) tekintve az a1u|- vagy

felü1vételezés esete nem á11 fenn - vagyis az Konzorcium összesített fogyasztása e|éri az

összesített szerzodéses mennyiséget 14 soo 736 m3), de nem haladja meg aZ összesített

maximális mennyiség et (4 ioo iso .' + 5OoÁ) _, akkor Vevő mentesül alul- vagy

felülvételezé sből eredő pőtdijfizetési kötelezettség alól.

Amennyiben a Konzorcium tagjai által együttesen szerződött összes mennyiséget tekintve az

alul- vagy fe1ülvételezés esete fennáll - uágyi. a Felhasználók összes fogyasztása nem éri el

az összesített szerződéses mennyiséget, vagy meghaladja aZ összesített maximális

mennyiséget -, akkor kízarő|ag azt aievőt teiheli jelen szeruődés 9.1 pontjában szereplő

alul- 
-vagy 

felülvételezésből eredő pótdíjfizetési kötelezettség, melynek fogyasáása

alulvételezés esetén e1maradt a 5.1 poniban meghatározottSzerződött Mennyiségtől, illetve

felülvételezés esetén meghaladja a 5.1 pontban meghatározott Maximális Mennyiséget. Az

Eladó jogosult a ktilonb<izetét kiszélmlérzni az a1u1., illetve felülvételezéssel érintett

Konzorciumi tagoknak, mégpedig olyan arányban, ahogyan az adott tag alul. vagy

felülvételezése áz összes tág tényleges (portfolió hatás nélkül számított) alul- vagy

felülvéte1ezéshez aranylik. ű' a|ul-, ittetve felülvételezéssel nem érintett Vevőt a jelen

szerzódés9.1 pontjábá szereplő alul- és felülvételezésből eredő pőtdíjfizetési ktitelezettség

ez esetben nem terheli.

9.2. Eladó á|ta| Íuetendő kötbérek _ minőségi, mennyiségi és rendelkezésre állási

hibából eredő kötbér
o Minőségi hiba esetén a nem megfelelo jellemzőkkel leszállított foLdgéű

mennyiségére Eladó a jelen Szerződés úerinti aktuális nettó molekuladíj 5 oÁ.ának

megrétetídíjat, de -u'i*.,* a teljes nettó ellenszo|gáItatás 5Yo.át fizeti meg Vevő

részére.

o Vevő által észlelt alulszállítás és rendelkezésre állási hiba esetén Eladó a Szerződés

szerinti mennyiségből le nem száIlított mennyiség nettó molekuladíjának 5 oÁ-át,

' fizetimeg Vevő részére.

10. Szerződésszegés és következményei

10.1. Szerződésszegésesetei

10.1.1. 
. YT",lÍ::"'ffi:l }"-ffil:*.:ffi'".lffi1loo"*o* nem kezdi meg

(9.2 pónt - rendelkezésre állási hiba)'

a nem megszakíthatő foldgén teljesítmény átadását indok nélkül vagy

jogelleneseikor!átozza, illetve szünetelteti (következménye kártérítés)'
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saját hibájabő| a szerződott mennyiségnél kisebb mennyiséget bocsát a
Vevő rendelkezésére (9 .2 pont _ alulszállítás),

nem a szabványoknak, illetve a kozbeszerzési eljárás dokumentáciőjának
műszaki mellékletében meghatérozott feltételeknek megfelelő minőségű
fo|dgazt szá||it Vevő részéte (9.2 pont - minőségi hiba),

a hatályos jogszabá|yokban' jelen Szerződésben és az Eladó általános
szerződési feltételeit taría|maző Üzletszabá|yzatában meghatározott egyéb
feltételeket me gsérti.

l0.|.2. Szerződésszegést kiivet el a Vevő különöseno ha
o fizetési kötelezettségének nem' vagy a Szerződésben meghatározott

hataridőn túl, késedelmesen tesz eleget (8.2 pont * késedelmi kamat),

o Vevő a Szerződésben meghatérozott őrai gazte|jesítményt egy adott átadás-
átvételi pont vonatkozásában túllépi, illetve a teljesítmény lekötés
bejelentését elmulasáj a vagy késedelmesen teszi meg (7.2 pont
telj esítmény túllépés),

. 
^ Szerződésben foglalt időszakra meghatározott minimum
mennyiségnél kevesebb ft|dgáz mennyÍséget, illetve a maximum
mennyiséget meghaladó ftildgáz mennyiséget vesz át (9.1pont - alul- és
felülvételezési pótdíj)'

o a hatá|yos jogszabályokban, jelen Szerződésben és az Eladó általiínos
szerződési feltételeit tarta|maző Üz|stszabá|yzatában meghatátozott egyéb
feltételeket me ssérti.

10.2. Szerződésszegés jogkövetkezményei

'd Felek jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése esetén a Szerződésben, a
vonatkozó hatályos jogszabá|yokban és a rendszerirányítő, az e|osztő és az E|adő általrános
szerződési feltételeit tarta|maző IJz|etszabá|yzatában meghatfuozott jogkövetkezmények
a|kalmazandóak.

Amennyiben Vevő a szám|a összegének megfizetésével 30 napot meghaladó mértékű
késedelembe esik, és fizetési kötelezettségének azE|adő írásos felszólítása ellenére sem tesz
eleget, Eladó jogosult a fizetési felszólításban szereplo határidőt kcivető első munkanapon a
Vevőt a gaze||átásból kikapcsoltatni.

Amennyiben a fo|dgázellátásból kikapcsolt Vevő valamennyi |ejárt tartozását rendezi és a
külön díj ellenében végezhető szo|gá|tatásokról szóló rendeletben meghatétrozott egyéb
költségeket is megfizeti, Eladó a tudomására jutást követően legkésőbb 24 őránbeltil k<iteles
kezdeményezni Vevőnek az ellátásba történő ismételt bekapcsolását, e kötelezettség
elmulasáása a fo|dgánkereskedő részérő| súlyos szeruődésszegésnek minősül.

1I. Szerződés megszűnése, megszüntetóse és módosítása
11.1. 

"*":u:u)T-""HI meghatározott időpontban (lejrárat napja), további külön
felmondás vagy nyilatkozat nélkül;

o bármelyik Fól jogutód nélküli megszűnése esetén;

r0t22
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.haazilIadőfoIdgázkereskedelmiműködésiengedélyebármelyokból
visszavonásra kerüI.

11.z. A'szerződés megszüntetése

.aszerzodésegyoldalúantörténőrendesfelmondássalnemszüntethetőmeg'

. aszerződést a Felek kozös megegyezésselbármikor megszüntethetik,

o a Kbt. 143. $ (3) bekezdésében meghatározott esetekben'

. rendkívü1i felmondással, bármely fél súlyos szerződésszegése esetén.

Jelen Szerződést bármelyik Fél írásban jogosult a.' másik Félhez címzett rendkívüli

felmondáss aI, azonna.i hatállyal ,,,"g,)','..t,,i'"u-"n,'yiben a másik Fél jelen Szerződésben

foglalt lényeges r.t,*r.".o,egenek 
-; *," vánatkozó írasbeli fe'szólítás kézbez vételétől

',]a^',"nág[ésőbb 
15 napon beltilnem tesz eleget.

A Szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a Szerzódésből származő va\amennyi

fi zetési kötelezettJég haladéktalanul esedékessé válik.

11.3. Aszerződés módosítása

A szerzőőés módosítása csak mindkét fél által aláírt irisos dokumentum útján lehetséges a

Kbt. 141. $ ,"",i,,iitor1átozások figyelembe vételével.

Amennyiben jogszabál yvá|tozás,'1"Pj9:T:i 'iqy -lT:ági 
döntés folytán Vevő működési

területe megváItozi k, az aKbt. 141 siol bekezdéi szerintikörulménynek minősüI.

Nem minősül szerződésmódosításnak a szerződő felek jelen Szerződésben meghatározott

kapcsolattartá,i ;;t.ib"" tpr t".o"t",o,i cím, számlaveiető pénzintézet, bankszám|aszítm)

vagy a r"mu.",'áíá,i t,"tyJt j.11:T;;; ;"r"'it9 adat9kban (pL. gázmérő csere' mérési és

fel|tasnlá!á,i r'"ri i,ti,,)ui.i ati'akitasa'betovetkezett jogszeni vÍltozás,

12. Korlátozás

Akorléiozás ahatályos jogszabá'yok alapjántorténhet (z65l2'09.(xl. 1.) Korm. rende'et).

Az egyes felhasználási he'yekr" .,oo,,uito ző kor|é,,ozási kategóriát, valamint a szerződött

te1jesítményt to,rato"á.ikateloriaúéJ;j;ú s)er,odes2. számumelléklete Íarla1mazza.

Vevő tudomásu' veszi, hogy a ' rendszerüzemeltető engedélyesnek lehetősége van a

floldgázellátásban to,tá',o, beaixkoza,*.íor.lg- el'átási zavű @ ntagá,ze''átásról szó'ó 2008.

évi XL törvény _ a továbbiakban: öÉi. : qo. $ (1' u"t.'ae'.I illetve foldgázellátási

vá'sághelyzet (GET. qz."s r1j-t'l bekezdése) esetén u,u,,d,"".irányítő elrendeli a sztikségessé

vált fe1haszná1á,.to.ra.o"a,í d i,^^vit:" annak végreha3tás át: | ,fe.Ibaszná|ás-korlatozás

végrehajtásáról u.- ..na,".rirányító, 
',u 

.,hrj"ffi,aría'- 
iliágáztarolói . 

és foldgázelosztói

engedélyes a rurugvá. e,'",g"iikui á r"á ú.szabá|yoasi 
"Hivatat áIta| a korlátozható

kategóriába .uno"L",átáo;;Tái ko.b"n meghatározott.korlátozási sorrendben, a szükséges

legkisebb mértékb.-en-!, 

_iao.u,',u-uui^^r.ál"T", 
go,,ao.[oá,,i. A jogszabályban előírtaknak

megfe'előe,', u r"'ti"k szerint "t,"',a"ii 
i.it,",""aio i kor'átozás minden esetben a szolgáltatás

:"g!".'ti megtagadásának minősül.

A megszakítható módon 
'ekötött 

teljesítmény mértékéig a Vevo felhaszná'ásának megszakítása

''.rn'''i''ő.ü1 
korlátozásnak.

W
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A Vevő tudomásul veszi' hogy korlátozás elrendelése esetén köteles a rendszerirányítő, a
ftIdgánszáIIítő, fo|dgaztáro|ő valamint a fo|dgázelosáó utasításait végrehajtani, és az ebből
fakadó terheket jogszabá|yban meghatározot|módon viselni' kivéve' ha Vevő a jogszabá|yi
rendelkezé sek alapj rín nem korlát ozhatő felhasználónak minő sül.

Vevő kijelenti, hogy tudomással bír a kor|átozási besorolás hatályos szabá|y'ozásáról és azok
a|apján őt terhelő kötelezettségekről (önkorlátozás' adatvá|tozás-bejelentési kötelezettség),
eljárási szabályokról. Vevő ennek megfelelően kidolgozza a kor|átozás esetén a|kalmazandő
intézkedési tervét' és jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartőja ilyen esetben rövid úton
(telefon vagy fax) is értesíthető.

13. Teljesítés jogszerű megtagadása és vis maior
13.1. Teljesítós jogszerű m'egtagadása

Eladó részben vagy egészben jogszerűen megtagadhatja a teljesítést

a) ha azE|adő működési korén kívül eső esemény követkeáében az átadás-átvétel feltételei
megszűntek' vagy csak korlátozottan állnak fenn' a feltételek helyreállásáig (pl. Vis
Maior, Havária),

b) FöIdgazellátási zavar, valamint a fo|dgázellátáSi válsághelyzet I. fokozata esetén a
Magyar Energetikai és Közmű-szabá|yozási Hivatal á|ta| jőváhagyott korlátozási sorrend
és szabályo zás szerint,

c) Földgázellátási válsághelyzet II. fokozata esetén Magyarország Korrr;rényának illetékes
minisztere által elrendelt intézkedéseknek mesfelelően.

13.2. Vis Maior
Egyík Fél Sem tartoz1k felelősséggel a jelen Szerződésben foglaltak nem' Vagy nem
szerződésszeni teljesítése esetén, ha annak oka olyan, azarra hivatkozó Fél érdekkörén kívül
felmerült esemény vagy körülmény, melyet az adott Fél ésszení módon nem tudott elkenilni
vagy elhárítani' és amely a Fél szétmétra lehetetlenné teszi a jelen Szerződésben foglalt
kötelezettségeinek teljesítését. Ebben az esetben a Vis Maior fennál|tára hivatkozó Fél
szerződéses kötelezettségei alól olyan időtartamra és mértékben mentesül' amely során, illetve
amennyiben e kötelezettségek teljesítését a Vis Maior esemény megakadályozza. A Vis Maior
eseményre hivatkoző Fél mentesülése esetén a mentesülés mértékéig a másik Fél is mentesül a
Szerződés a|apján fennálló kötelezettségeinek teljesítése alól. E mentesítés azonban nem terjed
ki a jelen pontban rögzített értesítési kötelezettség elmulasztásátavagy a jelenSzerzódés alapján
esedékes bármely összeg kifizetésének elmulasztására. Nem minősül Vis Maiornak a Szerzódés
teljesítéséhez szükséges jóváhagyások, engedélyek, felhatalmazások hiánya, illetve a Vevő
pénzúgyi nehézsége.

13.3. Lehetetlenülés
A teljesítés lehetetlenné vá|ásának esetére a Ptk. 6:179-6:182. $ rendelkezései irányadőak. Az
átmeneti lehetetlenülés nem eredményezi a szerződés messzűnését.

13.4. Havária
Havrírianak minősül Felek között a fo|dgázellátást biztosító, szá||ítő, tároló illetve elosztó
rendszer vagy létesítmény súlyos izemzavara' amelynek következtében Eladó nem tudja
szerződésszeruen biztosítani Vevő felé vállalt ellátási kötelezettsését. Havária esetére a
Lehetetlenülés szabálvai iránvadóak.
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Az e pontban írt esemény bekövetkeáe esetében az arra hivatkozó Fél a lehetséges legrövidebb
időn belül köteles a másik Felet értesíteni, és egyidejűleg tájékoztatru a Vis Maior, lehetetlenülés,
Havátia várhatő időtartamáról és a jelen Szerződést érintő hatásríról. Köteles továbbá minden tőle
elvrárhatót megtenni az em|ített események megszüntetése, elhárítása, következményeinek enyhítése
érdekében. A szerződéses kötelezettségei alól mentesítést kérelmezí| Fél a másik Fél kérésére az
esemény fewÁ||tát, körülményeit hitelt érdemlő módon az annak igazo|ásáu| szo|gá|ő
dokumentumok csatolás áva| isazo|ni krjteles.

l4. Adafvédelem

A felek aSzerződéssel kapcsolatos okmányokat és a Szerződésselkapcsolatosan tudomásukra jutott
információkat ktzaúlrag a Szetződés teljesítésére használhatják fel. Felek bozzájaru\nak althoz,
hogy a Szerződéssel kapcsolatosan a másik fel tudomásara jutott információkat a másik fel kezelje'
fe|dolgozza és továbbítsa a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése, illetve jogai
érvényesítése érdekében.

15. A Felek kiizti kapcsolattartás módja

A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogaik gyakorlása és
kötelezettségeik teljesítése soriín mindenkor egymással együttműködve, kölcsönös egyeztetés
alapján járnak el.

A jelen Szerződés teljesítése soriín Felek a 4. szátmű mellékletben megjelölt kapcsolattartóik útjan
járnak el.

A Felek a jelen Szerződés hatá|yba lépését követően bekövetkező minden' a Szeruódés teljesítését
érintő változásrőI egymást kötelesek haladéktalanul írásban értesíteni. Felek írásos értesítésnek
tekintik a telefaxon, az o|vasás visszaigazolása mellett megküldött elektronikus levélben, a postai
úton, valamint személyesen kézbesített levél útjrán történő közléseket. A közlés a címzettheztöfténő
megérkezésseltekinthető kézbesítettnek. Ennek tényét akoz|ó Fél köteles bizonyítani.
Az értesítési kötelezettség elmulasztásábő| eredő mindennemtikár amulasztó Felet terheli.

16. Irányadó jog' vitás ü5''ek rendezése

A jelen Szerződésre Magyarorczág joga az irényadő. A Szerződésben nem' vagy eltérően nem
szabáIyozott kérdésekben, illetve a szerződésben szereplő fogalmak tekintetében a GET. és annak
végrehajtásárő| sző|ő I9l2009. (I. 30.) Korm. rendelet, a Kbt., a mindenkori hatályos Polgríri
Törvénykönyv' a fo|dgaz rendszerhaszná|ati díjak megállapításárő| szó|ő Il20|3. (VII. 11.) MEKH
rendelet, a 26512009. Korm. rendelet, valamint az egyéb fo|dgazipari jogszabályok, az Eladó
mindenkor hatályos Földgáz kereskedelmi ÜzletszabáIyzata, a területileg illetékes ftildgrízelosztói
engedélyes izletszabá|yzata, az Üzemi és Kereskedelmi Szabá|yzat. valamint a hatályos egyéb
magyaÍ jogszabályok irányadók. Vitás ügyeiket Felek elsősorban személyes egyeáetések útján
rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a vitás kérdések e|bírá|ásaru a Felek a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. Amennyiben valamely Fél a másik Fél nem
teljesítése esetén a Szerződésben foglalt jogaival nem ól, ez nem értelmezhető űgy, hogy a jogosult
Fél lemond az ilyen szerződésszegés esetén, illetve bármely más vagy további
mulasÍás/s zerző déssze gés esetén a j o gai érvényesítéséről.

13t22
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17. Veryes rendelkezések

A jelen Szerződést a Felek képviselői, elolvasás és közös értelrnezés utián,
mindenben me ge gy ezőt, 4 p éIdányban j óvahagyó l ag irj ák a|á.

Kelt: hL\'}"^ o'tn1 )"o\t o!'' \\

AtFÖL0Yíz at
5Ü0 8óléscsaba, Doboz| Ü| |. E

mint akaratukkal

Mellék|etek:
1. sz. melléklet: Felhasználási helyek listája
2.. sz. melléklet: Korlátozási kategória felhasználási helyenként

3. sz. melléklet: AzEUR-ben rogzítettfoldgáLzáÍ HUF-ratörténő átvá|tásárőI

4. sz.. melléklet: KapcsolaÍartók
5. sz. melléklet: Rendszerhasználati díjak
6. sz. melléklet: Át|áthatósági nyilatkozat

VI{ Regionális Víziközmű- Szol gáItaó Zrt.

képviseletében

E.ON Energiakereskedelmi Kft .

képviseletében
E'oNíEnereifi 

krrcsfu g 5,;g* ;,..",
.,j!i1'..,-''.*:1.r..ic; J;''.i 

.'Íí
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á 3. sz. melléktet: Az EUR -ban rőgzítettfolldgánár HUF.ra történő átváltásáról

t
)

1 Felek közos megegyezéssel rögzí^tik' hogy a molekuladíj esetében az EUR-ban rogzített
fl fo\dpazár HUF-ra történő átváItása.

NN

a tárgy|tőnapot követő hónap 10 napján érvényes hivatalos MNB HUF/EUR
devizaÍrfolyamon történik. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra' bankszünnapravagy
devizakereskedési szünnapra esik, akkor a következő munkanapon érvényes hivatalos MNB
HUF/EURdevízaárf olyamontörténikazátvá|tás.

2 Az aján|atban benyújtott nyilatkozatban vállaltaknak megegyezően a vonatkozó bekezdés kiválasztandó és

szükség esetén kitöltendő, a szükségtelen opciók törlendőek.

17 122
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4. sz. melléklet: Kapcsolattartók

Az értesítések és a nyilatkozatok megküldése írásbeli formában érvényes.

Az Eladó kapcsolattartój a (szerződéssel kapcsolatban)

Neve: Mühl Agnes

Telefonszáma: +36 30 244 2776

Fax száma: +36 I354 3890

E-mail címe: agnes.muhl@eon-hungaria.com

Az Eladó kap cs o latt artőia (szám|ázáss al kap cs olatb an)

Neve: Tóth András

Telefonszáma: +36 30 863 5733

Fax száma: +36 1 354 3890

E-mail címe: andras.toth@'eon-hungaria.com

Az Eladó kapcsolatt artőja (korlátozással kapcsolatban)

Neve: -

Telefonszáma: +36 30 846 8430

Fax szálma: +36 | 354 3890

E-mail címe: gazbeszerzes-evk@eon-hungaria.com

A Vevő kapcsolattartój a (szerződéssel kapcsolatban)

Neve: dr. Jancsó Edina főosztá|yvezető

Telefonszáma: +36 66 523 200

Fax szétna: +36 66 528 850

E-mail címe: jancso.edina@alfoldviz.hu

A Vevő kapcsolatt artőja (szám|ázűss al kap csolatban)

Neve: Tóth Éva
Telefonszámal+36 66 523 200

Fax száma: +36 66 528 850

E-mail címe: toth.eva@alfoldviz.hu

18122
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A Vevő korlátozási felelőse

Neve: Mihály Gábor

Telefonszáma: +36 66 523 200

Fax száma: +36 66 528 850

E-mail címe: mihaly. gabor@alfoldviz'hu

19122
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Telephely címe POD
Forgalom független

RIID díjtételek
(HUF/év):

Forgalmi díj
(HUF/MWh):

5630 Békés' Táncsics út 33' 39N0507675850002 930 s53 396.800

5600 Békéscsaba, Dobozi u.3. 39N050766599000H s47 384 396.800

5500 Békéscsaba, Dobozi u.5. 39N0507752880003 889 499 39ó.800

5600 Békéscsaba' Szabolcs u.36. 39N050776770000E 547 384 396.800

5520 Szeghalom, Erme|lék u. 39N050770s50000E 451 592 396.800

5800 Hódmezővásárhe|y, Hódtó u. 39N050076426000v 342 115 396.800

6640 Csongrád, Erzsébet u. 25. 39N05077í.427000x 342 llí 396.800

6600 Szentes, Csongrádi u.3' 39N050041074000w 561 069 396,800

5600 Békéscsaba, Kisrét 39N050845236000V 1 258 984 396,800

5900 orosháza, Községporta 39N0507524020006 I 190 561 396.800

5900 orosháza Fürdő u. 1. 39N0507387680000 273 692 396,800

5.sz. melléklet: Rendszerhasználati díjak
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6. számú melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szőlő 2o]'1. évi CXOV. törvény 41. g (6) bekezdése, az
államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról szóló gíBlzott. (XII. st.) Korm.

rendelet so. $ (ra) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CxcW. törvény 3.
$ (r) bekezdés r. pontja alapján

Alulírott Lehoczki Balázs, mint a(z) E. oN Energiakereskede|mi KorIátolt FeIe|ősségíí Társaság

(székhely: L134 Budapest, Váci út L7., adószám: z4765648-2-44)
cégjegyzésrelaláitásra jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel
büntetőjogi felelősségem tudatában,

a hivatkozott hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések
ismeretében nyilatkozom

arról, hogy az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül a nemzeti
vagyonról szóló 2oL1. évi CXcu. törvény s. $ (r) bekezdésének r. pontjar alapján.

's. $ (r) E törvény alka]mazásában

l. átlótható szeruezet :

a) az óIIam, a költséguetési szeru, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormőnazat, a
társulő's, az egyházi jogi személy, az olyan gazdáIkodó szer.Uezet' amelyben q.z álIQm uaga a helyi önkormányzat
küIön-h)Iön uagy együtt l.oo%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szeruezet, a külfoldi áIIam, a killfoldi
helyhatóság, a küfoldi dllami uagy helyhatósdgi szeru és az Európai Gazdaső.gi TérségrőI szóló
megállapodásban részes áIIam szabőIyozott piacőra beuezetett nyiluánosan működő részuénytársasóg,

b) az olyan belfoldi uagy küIfoldi jogi személy uagy jogi szeméIyiséggel nem rendelkező gazdőlkodó szen)ezet,
amely megfelel a köuetkező feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénnnosás és a terrorizmus finanszírozősa megelőzésérőI és
megakadáIyozásáróI szóló töruény szerint meghatőrozott tényleges tulajdonosa megismerhető'

bb) az Európai Unió tagáIlamőban, az Európai Gazdasági TérségrőI szóIó megáIlapodásban részes dllamban'
a Gazdasági Egaüttműködési és Fejlesztési Szeruezet tagáIlamában uaga olyan őllamban rendekezik
adóilletőséggel' amellyel Magyarorsző.gnak a kettős adóztatás elkerülésérőI szóló egyezménye uan,

bc) nem minősül a társasági adóról és az oszta]ékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak,

bd) a sazdá|kodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 21o/o-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a óa),
bb) és b c) alp ont s zerinti fehételek fennőIlnak ;

c) az a ciuil szeruezet és a uízitársulat, amely megfelel a következőfeltételeknek:

ca) uezető tisztséguiselői megismerhetők,

cb) a ciuil szeruezet és a uízitársulat, ualamint ezek uezető tisztséguiselői nem átlátható szerllezetben nem
rendelkeznek z5%-ot meghaladó részesedéssel,cc) székhelye az Európai Unió tagáIlamőban, az Európai
Gazdasági Térségről szóló megáIlapodásban részes óllamban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szer"uezet tagáIlamában uagu olyan ő'llambqn vqn' amellgel Magyarországnak a kettős adóztqtő.s ekerüIésérőI
szóIó egyezményeuan;
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Kijelentem, és aláírásommal igazolom, hogy jelen nyilatkozatban foglaltak a

valóságnak mindenben megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról sző|ő

968lzott. (XII. gr.) Korm. rendelet 50. s (ra) bekezdése alapján a nyilatkozatot tevő

szervezet képüselője a nyilatkozatban foglaltak vá|tozása esetén arról haladéktalanul

köteles az otszággy(ílés Hivatalát tájékoztatni továbbá, hory a valótlan tartalmú

nyilatkozat alapján kötöü visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja vagy

- ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - aszeruődéstől eláll.

I,ehoczki Balázs
E-ON Energiakereskedelmi r+

képviseletében1t ̂
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