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lsz,erződésszáma: HLM-94-2/2014 lü9ys:Zam:6o3129127 

1. Előzmények 

1.1. 
Elosztói engedélyes és Igénylő között 2015. április 7-én HLM-94/2014 számon hálózatlétesítési 
megállapodás (Megállapodás) jött létre a Sátoraljaújhely, Ipar út 2. (hrsz.: 1845) felhasználási hely 
villamosenergia-ellátásának bővítése céljából. A Megállapodás hatályba lépését követő időszakban 
bekövetkezett változások kezelése érdekében Igénylő és Elosztói engedélyes több körben is 
tárgyalásokat folytattak, esetenként az Önkormányzat bevonásával. 

1.2. 
Önkormányzat és Elosztói engedélyes legutóbb 2016. január 28-án tartott egyeztető megbeszélést az 
előző pontban írt felhasználási hely villamos ellátásának kérdésében. Tekintettel arra, hogy a megoldási 
javaslat korábban már mind három fél előtt ismert volt, Felek az alábbi feltételekkel szerződést 
(továbbiakban: Szerződés) kötnek a közös célok megvalósításának érdekében. 

Az egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően Önkormányzat megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy 
a TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázat keretében van lehetőség arra, hogy 
a tárgyi bővítés egy részét ennek keretében támogatni lehessen. A pályázatíró egyeztetett a Támogató 
Szervezettel, és álláspontjuk alapján nincs akadálya annak, hogy a Károlyfalva, valamint az Ipari Park 
között kiépítendő kábeles összeköttetés kiépítésének díja az Önkormányzat által benyújtandó 
pályázatba beépítésre kerüljön, és sikeres pályázat keretében azt megfinanszírozza. 

2. Szerződés tárgya 

Az Elosztói engedélyes vállalja, hogy a Szerződésben megnevezett felhasználási helyen az Igénylő 
által meghatározott rendelkezésre álló teljesítmény biztosításának előfeltételeit az alábbi pontokban 
részletezett és az Önkormányzat előtt is ismert műszaki és gazdasági feltételek mellett megteremti. 
Jelen szerződés keretében az Elosztói Engedélyes az Igénylő által a 4. pontban megjelölt felhasználási 
helyen a vételezésre vagy betáplálásra igényelt rendelkezésre álló teljesítmény igénybevételéhez 
szükséges hálózatfejlesztést· elvégzi az 5. pontban szereplő díj ellenében a Szerződésben 
meghatározott feltételek teljesülése esetén. 

3. A fejlesztés megvalósításának határideje 

Az Elosztói engedélyes a rendelkezésre állás feltételeinek megteremtését 
2016.11.30-ig 

vállalja az alábbi feltételek teljesülése esetén: 

• a jogerős hatósági engedélyekkel rendelkező terveket Igénylő jelen Szerződés aláírásával 
egyidejűleg Elosztói engedélyesnek átadja 

• Az 5. pontban írt összeget az arra kötelezett az ott írt ütemezés szerint megfizeti és 
" Igénylő a megfelelő minőségű és biztonságos munkavégzéshez szükséges munkaterületet 

2016.09.01-ig az Elosztói engedélyes részére átadja. 

4. A csatlakozás jellemzői 

Felhasználási hely megnevezése: SÁTORALJAÚJHELY, Ipar út 2. hrsz.: 1845, 

A villamosenergia-igény részletezése: 

Meglévő rendelkezésre álló teljesítmény: 2x4500 kVA 
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teljesítmény: 

1. ütem: 

1. csatlakozási pont: +1500 kVA (összesen 6000 kVA), középfeszültségű vételezésen 

2. csatlakozási pont +1500 kVA (összesen 6000 kVA), középfeszültségű vételezésen 

II. ütem: 

1. csatlakozási pont: +3000 kVA (összesen 9000 kVA), középfeszültségű vételezésen 
2. csatlakozási pont: +3000 kVA (összesen 9000 kVA), középfeszültségű vételezésen 

A felhasználási hely villamosenergia-ellátásának érdekében, - a kiindulási ponttól a csatlakozási 
pontig - közcélú hálózatépítést kell végrehajtani az alábbiak szerint. 

Szükséges hálózatfejlesztés: 

1. csatlakozási pont 

Kiindulási pont (hálózatépítés kezdőpontja): Károlyfalva 120/20 kV alállomás. 

Kiindulási ponton a szükséges mértékű ÉMÁSZ belső bővítést követően kb. 5,9 km hosszban 1-1 db új 
20 kV-os földkábel létesítendő (összes kábelhossz 2x5900m) egy-egy fél-gyűjtősínről, egy lehetséges 
nyomvonalon~ az igénylő telephelyéig. A nyomvonal vezetése és hossza a kivitelezési fázisban 
pontosítható. 

Kihelyezett kompenzáló állomás( ok) kel létesíteni a kábelek végén, melyhez amennyiben a közterületi 
elhelyezés nem megoldható, úgy 2 db kb. 5x4m kikerítés szükséges az igénylő területéből a közterület 
felé telekhatáron. Innen indíthatóak a rendszerhasználói tulajdonú méretlen KÖF kábelek a KÖF 
fogadóig, kb. 200-250m nyomvonalon a felhasználási helyen belül. 

A közcé~ú elosztóhálózatot a rendszerhasználó fogadójával összekötő vezetéket teljes körű 
védelemmel ellátott megszakítóra szükséges érkeztetni. 

Csatlakozási pont (tulajdoni határ): 

Csatlakozás 

Alkalmazott áramütés elleni védelem: 

2. csatlakozási pont 

Elosztói tulajdonú állomásban fogyasztói 
középfeszültségű kábel végelzárója 

Elosztói tulajdonú átadó-, ill. kompenzáló állomásba 
csatlakozó, rendszerhasználói tulajdonú kábel 

Középfeszültségen nem értelmezett 

IT - védőföld 
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!szerződés szárna: HLM-94-2/2014 jügyszán'J:603129127 

Kiindulási pont (hálózatépítés kezdőpontja): Károlyfalva 120/20 kV alállomás. 

Műszaki tartalom az 1. csatlakozási pontnál már definiált. 

A közcélú elosztóhálózatot a rendszerhasználó fogadójával összekötő vezetéket teljes körű 
védelemmel ellátott megszakítóra szükséges érkeztetni. 

Csatlakozási pont (tulajdoni határ): 

Csatlakozás módja: 

Hálózati leágazási pont: 

Alkalmazott áramütés elleni védelem: 

Egyéb kikötések: 

Elosztói tulajdonú állomásban fogyasztói 
középfeszültségű kábel végelzárója 

Elosztói tulajdonú átadó-, ill. kompenzáló állomásba 
csatlakozó, rendszerhasználói tulajdonú kábel 

Középfeszültségen nem értelmezett 

IT - védőföld 

• A különböző csatlakozási pontok összekapcsolása tilos! 

• Igénylőnek a belső hálózatát úgy kell kialakítania, hogy a különböző csatlakozási pontok 
összekapcsolása sem véletlenül, sem szándékosan ne legyen lehetséges. 

• Az ÉMÁSZ tulajdonú berendezés Igénylő területén történő elhelyezéséhez szükség szerint 
vezetékjog, illetve használati jog jogutódokra is kiterjedő hatályú térítésmentes alapítása és 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzése szükséges. 

• A kiépítésre kerülő új kábelek üzembe helyezését követően az Igénylő jelenlegi ellátását 
biztosító szabadvezetékes csatlakozás véglegesen megszüntetésre kerül, Igénylő a 
továbbiakban az újonnan kiépített csatlakozási pontokon jogosult és köteles villamos energiát 
felhasználni, Elosztói engedélyes a kábelek üzembe helyezését követően a rendelkezésre 
állást ezeken a pontokon biztosítja az Igénylő részére. 

5. Díjfizetés 

5.1 Csatlakozási díj 

1. csatlakozási pont 

Rendelet 
Tervezett 

Egységár 
mennyiség 

szerinti Fizetendő díj 
kedvezmény 

1. Csatlakozási alapdíj 56 700 OOO Ft 

a KÖF alapdíj 12 600 Ft/kVA 9 OOO kVA 0 kVA 113 400 OOO Ft 

b KÖF alapdíj meglévő telj. 12 600 Ft/kVA 4500 kVA -56 700 OOO Ft 

II. Köz.célú vezeték díj 56 640 OOO Ft 

e KÖF földkábel létesítés 9 600 Ft/m m ·1 

111 Csatlakozóvezeték íj Ft 

Nettó csatlakozási díj (1. + II. + Ill.) Ft 
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2. csatlakozási 

-
Rendelet 

Tervezett Egységár 
mennyiség 

szerinti Fizetendő díj 
kedvezmény 

1. Csatlakozási alapdíj 56 700 OOO Ft 

a KÖF alapdíj 12 600 Ft/kV A 9 OOO kVA OkVA 113 400 OOO Ft 

b KÖF alapdíj meglévő telj. 12 600 Ft/kVA 4500 kVA -56 700 OOO Ft 

II. Közcélú vezeték díj 56 640 OOO Ft 

e KÖF földkábel létesítés 9 600 Ft/m 5 900 m 56 640 OOO Ft 

m Csatlakozóvezeték díj 0 Fi 

Nettó csatlakozási díj (1. + II. +Ill.) 113 340 OOO Ft 

Csatlakozási díj (bruttó) 143 941 800 Ft 

A fizetendő díjak meghatározásánál Elosztói engedélyes az Igénylőt megillető 7/2014. (IX.12.) MEKH 
rendelet (továbbiakban Rendelet) szerinti díjkedvezményeket figyelembe vette és érvényesítésük a fent 
feltüntetett mennyiségekben megtörtént. -

5.2. Díjfizetés ütemezése 

A díjfizetés ütemezése: 
A Rendelet alapján számított csatlakozási díjat, az egyedi kedvezmények figyelembe vételével, az 
alábbi ütemezésben és feltételekkel kellmegfizetni: 

1. fizetési ütem 2x6MVA teljesítmény igénybevételéig a jelenleg rendelkezésre álló 2x4,5MVA 
figyelembe vételével: · 

Igénylőnek a 2x6 MVA biztosításához legkésőbb 2016.04.22 napjáig meg kell fizetnie 37.800.000 Ft+ 
ÁFA (azaz harminchétmillió-nyolcszázezer forint +ÁFA) összeget, mint a csatlakozás díj első részlete. 
Ennek az összegnek a megfizetése á kivitelezés megkezdésének feltétele. 

Amennyiben az Igénylő fizetési kötelezettségének a fent megjelölt határidőig nem tesz eleget, Elosztói 
engedélyes az esedékességi határidő lejártát követő 15 napon belül fizetési felszólítást küld. 

A fizetési kötelezettség késedelme esetén a Szerződésben írt kivitelezési határidő meghosszabbodik, 
és az ebből eredő károkat kizárólag Igénylő köteles viselni. 

Az 1.2. pontban írt egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően Önkormányzat pályázatot nyújt be a 
h".'K~lhálózat finanszírozhatósága érdekében a TOP-1.1. 1-15 Ipari parkok, iparterületek 

ei1E;sziese című kiírás keretében. 
A pályázat sikeres elbírálása esetén az Önkormányzat vállalja 113.280.000 Ft + ÁFA (azaz 
egyszáztizenhárommillió-kettőszáznyolcvanezer forint+ ÁFA) megfizetését 2016.07.30. napjáig. 
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Abban az esetben, ha az Önkormányzat eredménytelenül pályázna a támogatásra, úgy a 113.280.000 
Ft+ ÁFA (azaz egyszáztizenhárommillió-kettőszáznyolcvanezer forint+ ÁFA) megfizetését 2016.12.31. 
napjáig az önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítja. 

3. fizetési ütem további 2x3MVA alapdíj, azaz összesen 2x9MVA teliesítmény igénybevételéhez 

Abban az esetben, ha az előzőekben írt fizetési ütemekhez rendelt összegek maradéktalanul 
megérkeztek az Elosztói engedélyes számlájára, Igénylőnek a tovább 2x3 MVA, összesen 2x9 MVA 
rendelkezésre álló teljesítmény igénybe vételére jogosultsága keletkezik, amennyiben 75.600.000Ft + 
ÁFA (azaz hetvenötmillió-hatszázezer forint +ÁFA) összeget maradéktalanul megfizet 2016.12.31-ig. 

Amennyiben Igénylő ezt a 3. fizetési ütemet nem teljesíti (de az első és második ütemben írt díjak 
hiánytalanul megfizetésre kerültek), úgy az engedélyes jogosult az e pontban írt 2x 3 MVA teljesítmény 
felett szabadon rendelkezni. 

A kivitelezés befejezését követően az esetlegesen felmerülő különbözet az elszámolást követő 15. 
napon esedékes. Amennyiben az elszámolás eredményeképpen az Igénylőnek fizetési kötelezettsége 
keletkezne, annak igazolt megfizetése a felhasználási hely bekapcsolásának feltétele. 

A fenti fizetési határidőkben az Elosztói Engedélyes által kiállított előlegbekérő alapján előleget kell 
fizetni Elosztói Engedélyes részére. Az előlegről az Elosztói Engedélyes annak bankszámláján való 
jóváírásának napjával előlegszámlát bocsát ki, melyben a teljesítés napja az előleg összege 
jóváírásának napjával egyezik. Az előleg összegét a kivitelezést követően kiállított végsz$mlában 
számolják el. 

A fizetésre kötelezettnek a fenti ütemezés szerint kell a csatlakozási díjat az Elosztói engedélyes MKB 
Bank 10300002"'.10295610-49020012 számú bankszámlájára átutalással vagy készpénz átutalási 
megbízással megfizetnie, az Elosztói engedélyes által küldött előlegbekérő alapján. 

5.3. Csatlakozási díjfizetés, elszámolás, módosítás 

Jelen Szerződés szerinti fizetési kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, amikor az fizetésre 
kötelezett által fizetendő összeg jóváírásra kerül az Elosztói engedélyes fenti bankszámláján. 

Fizetéskor az átutalási bizonylaton kérjük feltüntetni jelen szerződés számát. 

A kivitelezés befejezését követően az Elosztói engedélyes a közvetlen elosztóhálózati fejlesztésként 
létesített berendezések tényleges mennyisége (és/vagy kivitelezési értéke) alapján elszámolást készít. 

Amennyiben az elszámolás szerint a fizetendő csatlakozási díj nagyobb, mint az előzetesen megfizetett 
érték, akkor Igénylő köteles az Elosztói engedélyes által megküldött elszámolás alapján a fennmaradó 
részről kiállított számla kézhezvételét követően 15 napon belül azt megfizetni. Az elszámolás során az 
Igénylő terhére megállapított fizetési kötelezettség nem teljesítése a 8.2. pontban írt következményeket 
vonja maga után. 

Amennyiben az elszámolás szerint a fizetendő csatlakozási díj alacsonyabb, mint az előzetesen 
megfizetett érték, akkor az Elosztói engedélyes a különbözetet kamatmentesen, az elszámolástól 
számított 15 napon belül visszautalja és a visszautalandó összegről jóváíró számlát állít ki és küld meg 
az Igénylő részére. 

Jelen Szerződés keretében a maradéktalanul megfizetett csatlakozási díj fejében megvalósított 
hálózatfejlesztést szerződő Felek elfogadják az igényelt teljesítménnyel arányos mértékűnek, amiből 
következően újabb energia igény kielégítése kizárólag további csatlakozási díj megfizetésével 
lehetséges. 
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Fentiek a megfizetett csatlakozási díj kizárólag az Igénylő által kért teljesítmény biztosításának 
és semmilyen olyan további díjelemet nem tartalmaz, amely az 

a később befizetett csatlakozási díjakból visszatérítésre tarthatna 

A számlázás általános alapelvei: 
* A fizetendő összeget a jelen szerződés hatálybalépését (12. pont) követően a fent megjelölt 

időpontokig köteles az ott megjelölt Fél az Elosztói engedélyes 1. pontban megjelölt 
bankszámlájára megfizetni. 

"' A megfizetett csatlakozási díjról számlát a pénzügyi teljesítést követően állít ki az Elosztói 
engedélyes, amelyet a kiállítástól számított 5 napon belül küld meg a Fél által megadott 
levelezési címre. 

• A számla esedékességével, illetőleg a számla benyújtásának teljesítettségével kapcsolatos 
jogvitákban, valamint a fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése tekintetében a Ptk. 
szabályai értelemszerűen irányadóak. 

6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1 Igénylő és Önkormányzat kötelezettsége 

Igénylő vállalja, hogy a vonatkozó Rendelet alapján megállapított, az 5.1 pontban írt csatlakozási díjat 
az 5.2. pontban írt ütemezésben az ott szereplő időpontig megfizeti. 

Igénylőnek a munka biztonságos és megfelelő minőségben történő elvégzéséhez szükséges 
akadálymentes munkaterületet a 0 pont (végleges terepszint) kijelölésével a létesítés megkezdésének 
feltételéül szabott második fizetési ütem időpontjáig kell biztosítania. Amennyiben az Igénylő vagy 
Fizető a munkaterületet a 3. pontban írt határidőig nem tudja biztosítani, arról a munka megkezdésének 
feltételéül szabott fizetési határidő lejártáig írásban köteles értesíteni az Elosztói engedélyest. Az 
időpont módosításáról jelen szerződés írásbeli módosításában kell megállapodni. 

Az Igénylő a csatlakozási pont kiépítése után legkésőbb 8 napon belül köteles kezdeményezni a 
hatályos hálózatcsatlakozási és hálózathasználati szerződésének és Üzemviteli megállapodásának 
módosítását. · 

Önkormányzat vállalja, hogy az 1.2 pontban írt pályázat sikeressége érdekében minden tőle telhetőt 
megtesz, és jelen Szerződésben írt egyéb kötelezettségeit határidőben teljesíti. 
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!szerződés száma: HLM-94-2/2014 lügyszátTI:603129127' 

Az Igénylő a csatlakozási díj 5.2. pont szerinti megfizetésével jogot szerez az általa igényelt növelt 
rendelkezésre álló teljesítmény igénybevételére a szükséges közcélú hálózat kiépítését követően. 

Igénylő jogosult az 5.2. pontban írt 3. fizetési ütemben írt többlet teljesítmény igénybevételi 
jogosultságát egyoldalú nyilatkozattal érvényesíteni az ott írt határidőben történő fizetési 
kötelezettségeinek teljesítése mellett. 

6.3 Az Elosztói engedélyes kötelezettsége 

Az Elosztói engedélyes jelen szerződés szerinti hálózatfejlesztés megvalósítására irányuló 
kötelezettsége csak akkor és csak olyan mértékben áll be, amilyen mértékben az Igénylő és/vagy az 
Önkormányzat fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségét teljesítette. 

Elosztói engedélyes az első fizetési ütem Igénylő általi maradéktalan és határidőben történő 
megfizetése esetén haladéktalanul megindítja a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárását. 

Az Elosztói engedélyes kötelezettséget vállal arra, hogy hálózatát és azok kiegészítő rendszereit olyan 
mértékben fejleszti, hogy az Igénylő által kért teljesítmény a meghatározott felhasználási helyen és 
időben rendelkezésre álljon, továbbá hogy az Igénylő e hálózatra az előírásoknak megfelelően 
csatlakozhasson. 

A szerződésben 3. pontjában vállalt megvalósítási határidők csak abban az esetben tarthatók, ha az 
Igénylő jelen szerződést 2016.04.2.2-ig, aláírva visszajuttatja az Elosztói engedélyes részére. 

6.4 Az Elosztói engedélyes joga 

Az Elosztói engedélyes kizárólagos joga és kötelezettsége a teljesítéshez szükséges munka 
megszervezése, a kivitelezéssel kapcsolatban utasítások adása. Az Elosztói engedélyes a teljesítéshez 
jogosult harmadik személyt igénybe venni. 

Elosztói engedélyes a munka biztonságos megkezdéséhez és megfelelő minőségben történő 
elvégzéséhez szükséges munkaterület hiánya miatt a teljesítést megtagadhatja.' A megfelelő 
munkaterület hiánya miatti teljesítés megtagadás esetén az Igénylő, illetve a Fizető köteles értesíteni 
Elosztói engedélyest a megfelelő munkaterület re"ndelkezésre állásáról. 

7. A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése 

Abban az esetben, ha az 5.2. pont első vagy második fizetési ütemének elmaradása miatt az ÉMÁSZ 
által kiküldött fizetési felszólításban megjelölt póthatáridő is eredménytelenül telik el, jelen Szerződés 
megszűnik. 
A Szerződés előző bekezdésben írt megszűnése esetén -ha az első fizetési ütemet Igénylő teljesítette-, 
akkor ÉMÁSZ a Szerződés megszűnését követően az első ütemben megfizetett csatlakozási díj első 
részletéből a Szerződés megszűnésének napjáig az ÉMÁSZ-nál felmerült igazolt költségekkel 
csökkentett részét kamatmentesen visszautalja. 

ÉMÁSZ a Szerződés fizetési kötelezettség nemteljesítése miatti esetére is kifejezetten 
fenntartja magának azt a jogot, hogy a részére az Igénylő által átadott jogerős engedélyekkel 
rendelkező terv alapján a közcélú hálózatot saját kockázatára a térség biztonságosabb villamosenergia
ellátásának érdekében megépítse, és arról bármelyik csatlakozni kívánó felhasználót ellássa, anélkül, 
hogy az Igénylő részére a későbbi teljesítmény növelés érdekében elsőbbséget biztosítana, vagy 
szabad kapacitást fenntartana. 
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Amennyiben a az Elosztói engedélyesnek fel nem 
róható ok miatt a csatlakozás kialakításának a engedélyes tervek alapján kalkulált várható 
közcélú hálózat létesítés és/vagy csatlakozó vezeték létesítés díja az 5. pont szerint fizetendő értéket 
meghaladja, a Felek jelen Szerződést (szükség szerint) módosítják a fizetendő összeg és a fizetési 
ütemek tekintetében. 

Abban az esetben, ha az Igénylő az Elosztói engedélyes előző bekezdésben írt módosítási 
kezdeményezésére 15 napon belül írásban nem válaszol, Elosztói engedélyes jogosult a Szerződést 
felmondani. 

Szerződő Felek a Szerződést közös megegyezéssel írásban bármikor módosíthatják. 

7 .1. A Szerződés megszűnése és megszüntetése 

A Szerződést az Igénylő vagy az Önkormányzat 30 napos felmondási idővel bármikor írásban 
felmondhatja, illetve a Szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 

Szerződésnek az Önkormányzat részéről történő felmondása esetén Igénylőnek joga van egyoldalú 
nyilatkozattal az Önkormányzat fizetési kötelezettségét átvállalni, így ebben az esetben jelen Szerződés 
az Igénylő és az Elosztói engedélyes között marad fenn azzal, hogy az Önkormányzat által vállalt 
fizetési kötelezettséget Igénylőnek kell teljesítenie. A Szerződésnek az Önkormányzat részéről történő 
felmondása esetén az Igénylő és Elosztói engedélyes is jogosult a Szerződés módosítását 
kezdeményezni a megváltozott helyzetre tekintettel, de ez nem érintheti sem a fizetendő összegeket 
sem a fizetés határidőket. · 

A Szerződés felmondás útján történő megszűnésének időpontjáig felmerült költségekkel a Felek 
kötelesek egymás felé elszámolni. 

Amennyiben az Elosztói engedélyes az átadott tervekhez kapcsolódó, a kivitelezéshez szükséges 
hatósági engedélyt vagy egyéb hozzájárulást nem kapja meg és emiatt a teljesítés meghiúsul, úgy jelen 
Szerződés hatályát veszti, és az Elosztói engedélyes az Igénylő által az 5. pontban megfizetett 
csatlakozási díj első részletét, vagy az Önkormányzat által megfizetett összeget kamatmentesen, a 
lehetetlenülés időpontjáig felmerült költségeket (pld. tervezés, adategyeztetés költségei) levonva 
visszafizetni köteles. Ha a Szerződésben vállalt kötelezettséget az Elosztói engedélyes a hatósági 
engedélyek rendelkezésre állásának hiánya miatt, vagy a közterület igénybevételére kötendő 
megállapodás aláírásának hiánya miatt (amely neki fel nem róható okra visszavezethetően követezett 
be) nem tudja teljesíteni, úgy az Igénylő a szerződéssel kapcsolatos költségeit és kárát maga viseli. 

Amennyiben az Igénylőnek felróható okból a teljesítés meghiúsul, úgy a jelen Szerződés hatályát veszti, 
és az Elosztói engedélyes az Igénylő vagy az Önkormányzat által az 5. pontban megfizetett összeget 
kamatmentesen, a lehetetlenülés időpontjáig felmerült költségeket (pl. tervezés, adategyeztetés 
költségei) levonva, visszafizetni köteles. Amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettséget az Igénylő 
neki fel nem róható ok miatt nem tudja teljesíteni, úgy az a Szerződéssel kapcsolatos költségeit és kárát 
maga viseli. 

Amennyiben Elosztói engedélyes a megfelelő munkaterület hiánya, vagy késedelmes átadása miatt 
tagadta meg a kivitelezés megkezdését, és a megtagadástól számított 30 napon belül Igénylő nem 
értesíti arról, hogy a terület a munka megkezdésére. alkalmas, Elosztói engedélyes jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani és kárának megtérítését követelni. 

Szerződést Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, de a megszűnés időpontjáig 
elvégzett teljesítésekkel el kell számolniuk. 

Amennyiben a Szerződés megszüntetésre kerül és az emiatt felmerült kárának megtérítését az Elosztó 
igényli, azt az Igénylő kártalanításként, általános forgalmi adóval növelten köteles megfizetni. 
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Amennyiben a kivitelezés megkezdésének feltételei az Igénylőnek vagy az Elosztói engedélyes 
működési körén kívül álló okból nem teljesülnének, az Elosztói engedélyes a rendelkezésre állás 
feltételeinek megteremtését a jogerős engedélyek rendelkezésre állása esetén jelen szerződés 
módosításában írt időpontra vállalja. 

8. Szerződésszegés és jogkövetkezményei 

8.1 Szerződésszegés az Elosztói engedélyes részéről 

Az Elosztói engedélyes szerződésszegést követ el, amennyiben neki felróhatóan nem valósítja meg a 
hálózatfejlesztést a 4. pontban szereplő műszaki tartalommal a 3. pontban írt határidőre. 

Az Elosztói engedélyest nem terheli felelősség a számára fel nem róható okokból esetlegesen 
bekövetkező határidő csúszások, így különösen: 

• Szerződés aláírásánák csúszása, amennyiben az, az Igénylőnek illetve a Fizetőnek felróhatóan 
következik be, 

• az 5. pontban írt fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése, 
• a munka biztonságos megkezdéséhez és megfelelő minőségben történő elvégzéséhez 

szükséges munkaterület hiánya miatti csúszás; 
• az Igénylő által átadott tervhez kapcsolódó hatósági engedélyek, hozzájárulások lejártak és 

azokat Elosztó engedélyes neki nem felróhatóan nem vagy csak jelentős nehézségek árán 
tudja beszerezni, e 

@ a közterület igénybevételére kötendő megállapodás aláírásának elhúzódása amennyiben az az 
Elosztói engedélyesnek nem felróható. 

8.2 Szerződésszegés az Igénylő részéről 

Az Igénylő szerződésszegést követ el, 

• ha a csatlakozási díjfizetési kötelezettségének nem, vagy késve tesz eleget, 
e ha a munka biztonságos megkezdéséhez szükséges megfelelő munkaterületet az Elosztói 

engedélyesnek a szükséges munkavégzésről szóló értesítésében megadott határidőig neki 
felróhatóan nem biztosítja, 

• jelen Szerződésben foglalt egyéb ~ötelezettségeit az ott leírt határidőig nem teljesíti. 

Késedelmes fizetés esetén Igénylő a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni az 
Elosztói engedélyes részére. 

Igénylő tudomásul veszi, hogy az 5. pontban írt fizetési határidők elmulasztása a teljesítés csúszását 
vonja maga után. Amennyiben a késedelem a 30 napot meghaladja, az Elosztói engedélyes jogosult 
jelen Szerződést felmondani. 

Abban az esetben, ha az Igénylő, illetve Fizető az 5. pontban írt elszámolás eredményeként terhére 
jelentkező fizetési kötelezettség a számlában szereplő határidőig nem fizeti meg, úgy az Elosztói 
engedélyes a felhasználási hely bekapcsolását a fizetési kötelezettség teljesítéséig megtagadja, és a 
késedelmes fizetés után késedelmi kamatot számít fel. 

9. Kártérítés, kárfelszámítás 

A Felek a szerződésszegéssel okozott igazolt kárt kötelesek a másik Félnek megtéríteni. 
A Felek kártérítési felelőssége felróhatóság esetén áll fenn, azaz mentesül a szerződésszegő Fél a 
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése, illetve a hibátlan teljesítés érdekében úgy 
járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható volt. Nem kell a szerződésszegő Félnek 

- 10 -



megtéríteni a kárnak azt a részét, abból szá.rmazott, hogy a másik Fél a kár elhárítása, '"'-"'V''-''-' 

csökkentése érdekében nem úgy ahogy az az adott általában elvárható. 
Ugyancsak mentesülnek a Felek, amennyiben a kár az egyik sem felróható külső elháríthatatlan 
ok, erőhatalom (vis major) következtében merült fel, és amelynek károsító hatása emberi erővel 
objektíve nem hárítható el (pl.: természeti katasztrófák, vagy emberi cselekmény: háború, 
terrorcselekmény). 

10. Vitás kérdések rendezése 

A jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseket a Felek első sorban tárgyalásos úton, egyeztetéssel 
próbálják rendezni. Amennyiben az egyeztetés ésszerű időn belül nem vezet eredményre, a Felek 
bármelyike jogosult bírósághoz fordulni. 

11. Egyéb rendelkezések 

A Felek kötelesek együttműködni jelen szerződés céljainak megvalósítása érdekében. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés alapján fizetendő csatlakozási díj ellenében megszerzett 
rendelkezésre álló teljesítmény erejéig az Igénylő jogosult szerződést kötni a közcélú elosztóhálózat 
használatára a 3. pontban megjelölt csatlakozási pontokra a megfizetett csatlakozási díj erejéig, a 
csatlakozási pontok kiépítése után. 

Az Igénylő elfogadja, hogy az Elosztói engedélyes, vagy megbízottja a teljesítéshez szükséges esetben 
és mértékben az Igénylő ingatlanára belépjen, ott a teljesítéshez szükséges munkálatokat végezzen. Az 
Igénylő jelen szerződés aláírásával beleegyezését adja ahhoz, hogy ingatlanán az Elosztói engedélyes 
vezetékjogot, használati jogot térítésmentesen létesítsen, illetve gyakoroljon a jelen szerződés 
teljesítéséhez szükséges mértékben és ez az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 

Az Elosztói engedélyes illetve meghatalmazottai az Igénylő ingatlanára a közcélú hálózati elemek 
üzemeltetése és karbantartása céljából beléphetnek, és azt használhatják, azzal a feltétellel, hogy ezzel 
a tárgyi ingatlanon megvalósuló létesítmények működését a feltétlenül szükséges mértéket 
meghaladó módon nem akadályozzák. 

A jelen Szerződés keretében biztosított forrásból megvalósuló minden eszköz, mint a közcélú elosztó 
hálózat része teljes egészében az Elosztói engedélyes tulajdonát képezi, azon Igénylő semmilyen 
tulajdonosi jogosultságot nem szerez. 
A szerződő Felek rögzítik, hogy a vis major idejével a Szerződés teljesítésének határideje 
automatikusan meghosszabbodik. 

Az Elosztói engedélyes az Igénylő személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően, a VET-ben és az 
Elosztói Üzletszabályzatban részletezett módon kezeli. 

12. Záró rendelkezések 

Jelen Szet"ződés 6 db szó szerint megegyező példányban magyar nyelven készült, melyből 2-2-2 
példány illeti meg a szerződő Felek mindegyikét. 

Felek a Szerződésben foglaltakat elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt elfogadják, és aláírásukkal megerősítik. 

Jelen hatályba lépésével Igénylő és Elosztói engedélyes a között korábban, az 1. í. 
írt HLM-94/2014 számú HLM szerződés hatályát veszti, a továbbiakban abból az Igénylőre vagy 
Elosztói engedélyesre kötelezettség nem hárul, és jogosultság nem keletkezik. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
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(VET), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. 
rendelet, a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak 
elemeiről, mértékéről és alkalmazásukról szóló 7/2014. (IX.12.) MEKH rendelet előírásai, az Ellátási 
Szabályzatok és az Elosztói engedélyes Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak. 

Jefen szerződés a felek aláírásával, az aláírás napján jön létre. fa, Szerződés hatálya mind három fél 
által aláírt szerződésnek az Elosztói engedélyes által történő átvétele időpontjában áll be. 

Jelen Szerződés a fent meghatározott valamennyi feladat, valamint az esetleges védelembe helyezési 
munkák teljeskörű elvégzését követően veszti hatályát. 

Béres József 
ügyvezető igazgató 

ÉMÁSZ 

dr. Horváth Elekné 
ügyvezető igazgató 

Miskolc, Dózsa György u. 13. 
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