
02.RÉsz
VILLAMOS ENERGIA

ADÁsvÉTELl szERzóD]ís

am€ly létrejött eg}Tészról a NYÍRW Nonproíit Kft. (44oo Nyíregyháza,TiJzéí \. 2.-4., adósám: l03633l5-2-
l5, cégjegyzékszám: Cg:15-09-060275, képvise]ö: Petró Árpád ügyvezető), rnint vevó, (továbbiakban: Vevő)
másrésaól az
AUDAX RINEWABLES Kft. (székhely:1 l34 Budapest, V őci ilt l7 . adószám:24765648-2-44, cégsegyzékszám:
Cg: 0l -09-18l l55,, képviseló: Fejes Tibor István ugy/ezető), mint €ladó (továbbiakban: Eladó) között aZ alulirott
napon és helyen, az alábbi feltétetekkel:

A Szelzódés meEkötésének elózménve:

szerzódó Felek megállapítják, hogy Vevő ,,Villamos energia beszerzése" tí,rgyú Uniós értékhatárt eléró értékíi
nyílt köZbeszerzési eUárást fol),tatott le.

. A közbe§z€rzési eljárásban Eladó adta a legalacsonyabb ilrai taítalmazó érvényes ajánlatot, ezért a
közbeszerzési €ljáíás nyertese Eladó lett, így a jelen szerződés megkötésére a közbeszerzési eljáriás
eredményeként keriil sor.

. szerzódó Felek megállapítják é§ ajelen szeízódés aláfuásával is megerósítik, hogy az ajánlati felhívás, a
közbeszerzési dokumentum és az Eladó ajáLnlata jelen szerzódés elválasáhatatlan részet képezi.

o A Felek rögzítik, hogy a NYÍRvv Nonplofit Kft. Nyíregyhráza Megyei Jogú város Önkormányzatának
l00 %-os tulajdonában álló gazdast€i ttá,Ra§ág.

].) Szerzódés !írgya: Az Eladó kötelezi magát, hogy a Szerzódésben meghaüírozott időtartamon belül a
Nyíregyháza váíos kőzigazgatási határain belül Iévó - a szsrződés mellékletében rögzített fogyasztrisi
helyeken - közintézményeket, a Vevó székhelyét, telephelyeit és egyéb vételezési helyeit villamos energiáYal
Iáda el a Szerzódésben m€ghatározott feltételek szeTint.

2.) szeízódött villamos energia mennviség:
o Az E|adó kótelezi magát a szerződés időtartama alatt a vevó mindenkori igénye szerint a szerzódésben
me8hatiirozott mennyiségú vevö részére történó villamos energia eladására.

o A szerződött mennyiség összesen: A szezódött mennyiség összesen:2 l78 57ó kwh+30 % a Szerződés
idótartamáLra. Az Eladó kötelezettségeinek teljesítési helye az átviteli hálózat. A szeízódés szerinti teljesítes
akkoí következik be, ha a Vevö számiá,ra a Szerzódés szerinti, általa igényelt villamos energia az átviteli
hálózaton a rendelk€Z€séIe á1l.

A villamos energia elosáása (eljuttatása) aZ átviíeli háIózaton a Vevó csatlakozási pontjára a terüIetil€g
illetékes Elosáói Engedélyes(ek) feladata és fe]elóssége.

. A vevó vállalja, hogy az előző poíft szerint átadott villamos energiát átveszi (a továbbiakban Átadott
Viltamos energia), és annakjelen Szerzódés szerinti energiadíját az Eladó számára a §zerzódés rendelkezései
szerint megfizeti.

3.) Hálózathasmálati és - csatlakozfui szerzódések megkötése
. Eladó vállalja, hogy vevó kéresére közremüködik az újonnan létesülő vevói fogyasaIisi helyek
hálózathasználati és h,ílózatcsatlakoási szerzódéseinek az Elosztói Engedélyesekkel tórténó megkötésében,

ennek alapja a kereskedöi meghatalmazis,

4.) Forryaszási hel},ek be- és kiléotetése
l Az Eladó vállalja hogy a szerzódés időtartama alatt a szerzódés hatálya alá kertiló (újonnan belépó),

illetve haÉlya alól kikeriilő (pl. megszünő) fogyasztási helyek be-, illetve kiléptetésével kapcsolatos
tevékenységeket ellátja.

. A vevö köteles a fogyasztási hetyek váltoásáól ajogszabályi rendelkezésekben és egyéb - a villamos
energia ellátfusal kapcsolatos kereskedelmi és elosáói szabályzatokban elóírt ,,normál" hatáfidók elótt 5

rnLunkanappal az Eladót írásban értesiteni a szerzódés aláírásakor éívényes jogszabályok alapján. Az Eladó a
be- és kijelentéseket az Elosztói Engedélyesnél a normál határidók szerint végzi.
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. Az e8yes fogyasaási helyek tekintetében az ellátás kezdetén€k, illetve megszüntetésének feltétele, hogy
az Elosztói Engedélyes(ek) a Vevó által megadott és Eladó által lejelentott fogyasztási helyek be-vagy
kijelentését az Eladó részére elfogadóan visszaigazoüák.

. A vevö a szerzódéses idósZk alatt más Eladóval nem köt a közintézményelr a székhelye, telephelyei és
egyéb vételezési helyei villamos energia ellátására villamos energia adásvételi szerzödést.

5.) Villamos energia szállítása" átvétele:
. Az Eladó kötelezettségeinek teljesítési helye az átviteli háIózal, a fulajdonjog átruházÁsa Eladóról a
Vevóre a Vevó háóZati csatla}ozósi szerződésben meghatározott csat]akozási pontján történik. A Szerződés
szerinti teljesítés akkor következik be, ha a Vevó súínáía az általa igényelt villamos energia az átYiteli
hálózaton rendelkezésére állt. A villamos enelgia elosztása az átviteli illetve elosáói háIóZaton a vevó
csatlakoási pontjára a területileg illetékes Hálózati Engedélyesek feladata és felelóssége.

. Áramerőssé9Frekyencia/Feszültség: A villamos energiát az Átadrisi Pontnak megfelelő áramerósséggel,
frekvencián és feszültségi szinten kell átadni összhangban a vonatkozó szabványokkal.

6,) A villamos energia díja:

o A villamos energia ellátásáért fiZetendó dij összege: 49,34._ F'Ukwh.

Jelen Szerzódés hatályának idótartama atatt az Eladó köt€l.-z| magál, hogy a hálózati csatlakozási szerzódés(ek)
szerint a csatlakoásipont(ok)on aZ Elosáói Engedélyes(ek) köZeműködésével a Vevó részére avillamos enelgiát
a fenti egységáron sállitja le.
A szerzódéses egységáí tartalmazza: a villamos energia díját.

A szerzódéses es/s é8á§ nem artaknazzA:
- ajóvedéki adót, az AFA-t, aZ általános rendszerhasmáIati dlakat, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi
Lxxxvl. törvény l47.§-a alapján fizetendö pénzeszközök díját
- és a VET 13.§ (l) bekezdése szerinti pénzeszköZt, továbbiakban KAT pénzeszköa (a megújuló
energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával t€rmelt villamos €neígia míiködési táLínogatásának
finanszíroásához szükséges pénzeszközt), és a Prémium pénzeszkő^ (a VET l3.§(l) bekezdése szerinti
pénzeszköz prémium tipusú támogatáshoz kapcsolódó része).

A KÁT-pénzes^öz ménékér a MAMR Zn. havonta utólag batározza meg. A KÁT pénzeszköZ végsö
költségviselője a vET l3lA.§ (2) bekezdés alapján a Vevó. A vevő által fizetendó KAT pénzeszkóz a szánlán
külön soron kerül feItiintetéSre.

A jövedéki adót, az ÁFA-t, az általános rendszerhasmálati díjakat, a KÁT pénzeszközt a VET 147.§-a szerinti
pénzeszközök düát, a prémium pérrzgszköZt a Vevő minden hónapban köteles megfizetni az Eladó részére a
tárgyhavi fogyasztás, illetve aZ Eladó vonatkozó számláia alapján,

o A díj jelen szerződés érvényességi ideje alatt irx, indexálás ezen idószak alatt nincs.

. Szerzódéses Minimális és Maximális villamos energia mennyiség @yry és Ey611

Eszerc= 2 l78 576 kwh +30 %

e Minimális Villamos En€rgia Mennyiség (EyrN):

r A Minimális villamos Energia Mennyiség a vevö által íényleges€n felhasanált mennyiség, melynek
szerzödéses idószak alatti teUes mennyiségére Vevó az Eladótól történő átvételére vállal kótelezettséget.

. Amennyiben vevő nem tudja a Eszt32 Energia Mennyiséget eltbgyasáani a szerzódéses idószak alatt, az
el nem fogyasztott villamos energia mennyisége nem szankcionálható, EIadó a tényle8esen elfogyasáott
mennyiségre a TveRZ egységárat alkalínazza, Vevónek további fizetési kötelezettsége nincs.

r Maximális Villamos Energia Mennyiség: (Eya"9,
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A Maximális Villamos Energia Mennyiség az a mennyiség, mellnek szerződéses idószk alatti, a

megbaláíozott egységárakon tórténó lesállítására Eladó kót§lezettsé8et vállal.

A maxirrrrilis villamos energia mennyiség a Szerzódött villamos energia mennyiség 130 %-a.

Ever 2 832 149 kWh

Amennyiben Vevó szerződéses idószak alatti fogyasztása a Maximális Villamos Energia Mennyiséget
meghaladja, fogyasáó a Maximális Villamos Energia Mennyiség feletti részt az alábbi T|,{,\\lR egységáron
köteles megfizetni.

Tv,rvtn= a Rendszerirányító Keleskedelni Szabályzatában a felszabályozásra vonatkozó egységár.

Abban az esetben, ha Tlu,trm ( Tvrru, akkor a túlvételezési energia egységára megegyezik az Tszepz
egységárral.

A kiegyenlíó energia díjának mindenkori mértéke a MAVIR honlapján tekinthetó meg. (www.rnavir.bu)

Eladó jogosult jelen pontban megha&fuozoí áron szállitani a villamos enefBiát attól a % óráó], kezdődően,
amikor az elfogyasaott villamos energia mennyiség eléri a Maximális Villamos Energia M€nnyiséget.

A Mennyiségi Eltérés (ME) elszámolása. A Mennyiségi Eltérés elszámolásának alapja az Elosztói
Engedélyesek által kiildött fogyasáísi helyenkénti mérési adat. A Fe|ek me8állapodnak abban, hogy a ME-
bőI szÁrmazó költségeket az Elosaói Engedélyesekkel az ELadó elszámolja- Az Eladó az Elosztói
Engedélyestől származó fogyasaási helyenkénti ME adatok alapján számláz a Vevó felé ME-t a következók
szerint.

Az Eladó az Elosztői Engedélyestől származó mérési adatok alapján, a ME adatokat a Vevónek fogyasztási
helyenként sámláZZa tovább.

Az Eladó a profilos fogyasxási helyekre vonatkozó ME elszáínolását úgy Végzi el, hogy mind túlfogyasáás,
mind alulfogyaszás esetén az eltérést a szerzódé§ben rögzített iáron számítja fel és tünteti fel a számlá.n, azaz
a fizetés a ténylegesen felhasznált en€rgia uüán történik.

7.) Számlázás. fizetési feltételek:
. A Felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiállított számlának a kötelezett Fél részére
történó ben},lljtásával érvényesítik a jelen Szerzödésben meghatarozott bá,rme|y jogcímen jáfó összegekkel
kapcsolatos j ogaikat.

o A Felek idószakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az ÁFe tv. 58. § (1) bekezdése alapján.

. A Felek közötti villamosenergia-forgalom mérése a vonatkozó szabvi,nyoknak, biztonsági és mérésügyi
elóírásoknak megfeleló, hatósági|ag hitelesített fogyaszásméró berendezéssel történik.

. Minden mérésl. leolvasási és ellenórzésl az Elosáói Engedélyes végez el. az adatokat az Üzemi
Szabályzatban d€fileiáIt Köízeti Mérési KöZpont továbbítja az Eladó sámára- Ameímyiben Elosáói
Engedélyes elfogadja a vevő vagy vevó megbízottja által végzett leolvasást, akkoí et azBladó is etfogadja.
A Vevó és Eladó közötti elszámolás az E|osztói Engedélyes által végzett leolvasási vagy az Elosztói
Engedélyes által e|fogadott leolvasási adatokon alapul. Az Eladó köteles 2022. december 31. napjával
bezáíóLag a végszÁmlát benyújtani a Vevó felé a tényleges leolvasott értékek alapján.

Az Eladó a szerzódés m€llékletében felsorolt fogyasaási helyeket a mellékletben szeleplő csoportositás
szerint kóteles összevonni egy-egy szerződéses folyósámla alá (intézmények eg szfsz, telephelyek: egy
szfsz., csapadékvízátemelők: egy szfsz, egyebek egy szfsz., jelzőlámpák: egy szfsz., szökőkitak: egy szfsz.,
az esetleges visszautalások könny€bb beazonosítása érdekében). A pénzúgyi össz€vezetéSelíöl, Valamint a
jóváírt összegekröl szerzódéses folyósámlánként a szAmlxzitm feltiintetésével tételes lisrit köteles
megküldeni az Eladó a Vetó részére,

o A szirnlák kiállítása HUF-ban történik.





. Az Eladó az elsámolási idószakot követó hónap 15. naptári napjáig bocsátja ki szfunájft, A szfunla
fizetési határideje: a számla kibocsátásának idópontjától §ámított 30 náp. vevó a sámlát l€gkésóbb ezen
a napon banki átutalással köteles me8fizetí. Amennyiben a fizetési hatíridö munkaszüneti napr4 iinnepre,
vagy banksziineti napra esik, akkor a tetesítés határideje a következő banki munkanap. A szerzódés
teljesítésére ininyadóak a Kbt. l35. § (1), (5), (ó) bekezdései, valamint a ftk, 6:l30 § (l) - (2) bekezdései.

o Fizetési napnak az a nap számlt, amelyen Eladó banksámlájára a szímla szerinti összeg maradéktalanul
jóváírásra keíiil. Késede]ínes fizetés esetén Kereskedó jogosult késedelmi kamatot követelni, mel}Tek
mértékét a Ptk. haározza meg.

. A sámlákat - fe|ttlnt€tve íajta a szerzódés azonosítóját - a Vevó nevére kiállítva (címét feltüntewe), l
példányban a számlafogadó cínrre kell beküldeni. A VeYó a Kbt,27lA. § alapján köteles elfogadni az
elektronikus számlát is.

. Az Eladó szÁIÍJ'áúa a villamos energia díjat a vevő az Eladó ING Bank által v€zetett 13700016-
08l02027. számú számlájára, átutalással fizeti meg.

r Az Eladó minden felhasználási hely felé havonta l db. szímlátjogosult kiállítani, ala'ely laítalmazza az
alábbiakat: a havi energiadü összegét, a ME esetlegesen kiszí,nrlázott összegét, ajövedéki adót, aZ ÁFAJ, aZ
általános rendszerhasmálati űjakat, a VET l47.§-a alapján fizetendó pénzeszközök dűát, a vET l3.§(l)
bekezdése szerinti KÁt penz"r"kOz dilát és a prémium plnzeszköa.

8.) Szímla reklamáció:
o A vevó az Eladó által benyújtott sámlákkal kapcsolatban, a kiállítiist követö 20 napon belül írásban (e-
mail formájában is) élhet kifogással.

. A számlareklamáció intéZése során az Eladónak 15 napos haLáridón belül érdemben íriásban választ kell
aüia a Vevö íésúre. EzEl, határidó m€ghosszabbítására a vonatkozó jogszabály alapján van lehetóség
további l5 nappal.

. Amennyiben az Eladó a fenti hatáfidóket saját érd€kkörében felmerült okokbó] késve teljesíti, vagy a
megtett lépések ellenére a hiba továbbra is fennáll, az Eladó a reklamált tétel 0,57dnap_át kitevó, maximum
havonta (aZ adott bónapban kibocsátott sámlák kapcsán összesen) 5 M Ft, késedelmi kótbért köteles fizetni.

l Amennyiben a reklamált tétel kapcsán az Eloszóí Engedélyes illetékessége az Eladó részéról
megállapííísra kerúl, az Eladó köteles a kifogást az Elosztói Engedélyesnek inísban (e-mailben) jelemi, erról
a vevöt tájékoztatni.

9.) Kötbér
o Az Eladó teljesítési késedelem esetén a késede|íri kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér a teljes
mennyiség bruttó összegben Q{UF) meghatározott ellenértékén€k 0,25 yo-a rraporrta, maximuma a teljes
mennyiség bruttó összegben meghaáromtt ellenértékének 10 %-a.

o Az Eladó érdekkörébe esó ok miatt meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a teljes mennyiség
bruttó összegben meghaározott ellenértékének a 20o/o-a,

. Ha kötbér keríil felszámításra, az terheló levél útján érvényesitendő.

. Teliesítési biztosíték. A sz€rzódés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztositékaként a
veYő a szerződés teljes idótartamára teüesítési biztosítékot kér, melynek összege a nettó villamos energiadíj
3 o/o-a. A teljesítési biztosíték teuesíthetó óvadékként vevó Unicredit Bank zrt-nél Yezetett l09l800l-
00000004-16l60006 számlájára történó befizetéssel, átutálással, vagy pénzügyi intézínény Vagy biztositó által
vállalt garancia Vagy készfizetó kezesség biztosításával, vagy biáositási szerzódés alapján kiállííott -
készfiZetö kezességvállalást taxtalmazó köte|ezvénnyel.

l0.) A szerződés idötariama
A Felek ajelen Szeródést haíírozott idótartamra kötik, 2022. április ol. napi^tól - 20xr. decenber 3t. napjáig.
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l l.) A Szeródés meqszúnése. felmondása:
- Jelen SZerzödéS megsziinik a határozott idótartam lejártával. A szerzódés automatikusan megsztintnek tekintendö
akkor is. ha egyik Fél ellen jogerós felsámolási eljánást rendeltek el (a jogeróre emelk€dés napjával) Felek
úgzÍtik, hogy ffiggetlenül a jelen Szerzódés megszúnésétól, a Szerződés szerinti pénzfizetési köte|ezettségeiket
továbbra is kötelesek teljesíteni.

- A Szerzódés megszüntetésére rendkívüli fe|mondással aZ alábbi eset€kben Van lehetőség:

Felmondás az Eladó részéról:
Az Eladó felmondhada a jelen Szerzódést az alábbi események bárme|yikének bekövetkezése
esetén:

(a) a v€vó taggyúlése jogutód nélktili megsz{lnést kimondó határozatot hozi
(b) a Vevó súlyos szerzódésszegése esetén: Amennyiben a Vevó elmulasztj4 vagy megtagadja a

jelen szerzödés értelnrében sállítandó villamos energia vagy annak egy részének átvételét vagy
a Vevő az Eladó kétsz€ri iíásbeli felszólítrása ellenére sem teljesiti fiZetési kötelezettségét.

Felmondiás a vevó részéról:
A Vevó felmondhatja a jelen Szerződést az alábbi események bármelyikének bekövetkezése
esetén:

(a) az Eladó közgyúlése (taggyűlése) jogutód nélkiili megszúnést kimondó baüíTozalothoz|
(b) az Eladó súlyos szerzódésszegése esetén: Amennyiben az Eladó saját hibájából elmulasája a

jelen szerzódés értelrnében biztosítandó villanros energia vagy annak egy része leszállíását, és
nem következett be vis maior.

A rendkíl,iili felmonűs a szerzódést a közlés idópontjátóI megszünteti,

12.) Kártérítés

o Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles az megtéríteni. Mentesül a felelósség
alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést €llenórzési körén kívül eső, a szerzódéskötés időpontjában elöre
nem látható körülmény okoáa és nem volt €lváfható, hogy a köriilményt elkerülje vagy a k&t elhárítsa.

V9vó Városiizemeltető tevékenysége a ársadalom széles körét érinti, ezert Eladó szerzódésszegésének
következnényei is széles körben érvényesiilnek, mely következrrényekért Eladó köteles hel}táuni
(kíilönösen a késedelrnesen lesállított villamos energia miatti kírok, balesetek esetén).

o Amennyiben az Eladó elmulasztja ajelen szerzódés értelmét}en biáosítandó villamos energia vagy anrrak
egy íésze leszállítását, és nem következeü be vis maior, az Eladó köteles a vevö részére kifizetni a jelen
szeízódésben rögzített en€rgiaár, illetve azon magasabb ár közötti különbséget, melyen a vevó a szabadpiacon
be tudja szerezni az energiát. EZ utóbbi árat tlzletileg ésszeríl módon ketl megállapítani, tekintetbe véve a
releváns és kereskedelmi szemPontból ésszerű járulékos átviteli költségeket és egyéb, kereskedelmi
szempontbóI ésszerú, dokumentált költ§égeket és kiadásokat.

. Amennyiben a vevó elmulasztj4 vagy megtagadja a jelen szerzódés értelmében szállítandó villamos
energia átvételét (az átvételi ponton), és n€m köVetkezett be vis maior, a vevó kótel9s az Eladó kifizetni a
jelen szerzödésben rögzit€tt en€Igiaár, il]etve azon alacsonyabb áí közötti különbséget, melyen az Eladó a
szabadpiacon értékesíteni tudja az energiát. EZ utóbbi árdt iizletileg ésszerú módon kell megállapítani,
tekintetbe véve a r€leviins és kereskedelmi szempontból ésszerú járulékos átviteli költségeket és egyéb,
kereskedelmi szgmpontból ésszerú, dokumentált kóltségeket és kiadásokat,

13.) Vis Maior
. Vis maior esemény aZ elórg nem látható esemény, kórülmény vagy állapot, amely valamely Fél ésszerú
hatókörén kívúl merü] fel, és megakadá|yozza az adottFelet ajelen szerződésból fakadó kötelezettsége vagy
kötelezettségei teljesltésében. A vis maior esemény€k közé tartoznak (többek köZött) a következók:

a) Azon átviteli hálózatok, metszékek terhelhetösé8ének mílszaki okokból bekövetkezó, a rendszerirányítók
által m€gá|lapított csökkenése és/vagy kimaradiása, mely a magyar elekaomos hálóZatot más ország
hálózatával össz€köti
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b) A magyar átviteli hálózat működésében bekövetkezö lényeges fennakadas vagy kimaraűs, melynek
kóvetkeztében valamely fét képtelenné válik ajelen Szerzödésben elóírt egy vagy több kötelezettségének
te lj eSítésére.

c) tí:z, árvu, fóldrengés, ftildcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvány, karantén, radioaktív sugárzás,
rekviráIás, lefogla|ás vagy államosítás, kikötők, dokkok, csatomák vagy írüís, a hajóást vagy navigációt
segító vagy ahhoz kapcsolódó létesitmények lezánisa bármely helyen vagy egy helyen betül;

d) hadiizenettel vagy anélkül fo|yó háború, ellenségeskedés. fegyveres konfliktus vagy ide8en támadá§,
blokád, forradalom, felkelés, liizadás, polg{íri elégedetlenség vagy villongiá§;

e) orságossztrájk,munkabeszüntetés;

. A kétségek elkeriilése végett nem minósül vis maiornak a Feleknek a szerződéses mennyiség
felhasználására vagy viszonteladására vonatkozó képtelensége, vagy a pénzeszkózök hiánya.

o Ha bármelyik Szerződő Fél (a tovfubbiakban: ,,Érintett Fél") képtelenné válik ajelen szeízódésból eredó
bármely vagy összes kötelezettségéngk teljesítésére vis maior helyzet követkeáében, akkol ajelen szerzódés
továbbra is érvényben marad. Az Érintett Fél a vis maior mértékében és fennállásának idótartamára mentesül
e kötelezettségek nem teljesítéséból efedő felelóssége és ezen köt€l€zettségek te|jesítése alól.

. Egyik Fe]et sem 1erheli felelósség, és ezáltal nem minősül szelzódésszegésnek a je|en szerzódés alapján
f€nnálló bármely kötelezettség nem telj€sítése, amennyiben azt vis maior okozta vagy annak eredményeként
következett be.

o A Felek nem felelnek a Rendszerirányító hatáskörébe tartozó, villamosenergia-elláási szabályzatokban
foglalt jogszerű intéZkedéseinek végrehajtrisából eíedó káfokért.

. vis maior eseményre adott reakció: Mindkét fel kóteles ésszerú eíöfeszítéseket tenni azért, hogy a
gyakorlatilag lehetséges tegrövidebb idón belül megsztlntesse azrlkat az okokat, amely€k késle]tetik, vagy
akadályozák a jelen szerződés értelmében fomálló szerzódéses kötelezettség€i teUesítésében, éS köteles
ésszerű lépéseket tenni a másik félnek okozott kfuok enyhítéSéIe,

14.) A Felek rógzitik a Kbt. 143.§(3) bekezdése alapján a Vevó kóteles a szezödést íelrnondani 30 napos
felmondási haáridóyel, ha

.r' az Eladó vonatkoásában köZvetetten vagy köZvetlenül 25olo-ot meghaladó fulajdoni részesedést szerez
valamely olyanjogi személy vagy Személyesjoga szerintjogképes szervez€t, amely tekintetében fennáIl a Kbt.
62. § (l) bekezdés k)pont kb)alpontjában meghatározott feltétel,

b) azEladó kóTetetten vagy köZvetlenül 25olo.ot meghaladó tulajdoni rész€sedést szerez valamely olyanjogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetbenJ amely tekintetében fennáll a Kbt.62. § (1)
bekezdés k)pont kb)alpontjában meghatírczoft feltétel.

!D A Felek a Kbt.l36-§ (1) bekezdése alapján rógzitik, hogy a Vevó nem fizet, illetve sámol el a szerzódés
teljesitésével összefflggésben olyaí költségeket, melyek a Kbt. 62. § (l) bekezdés t/ pont (k8)-(kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleló tifiaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adókötel€S
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Az Eladó köteles a szerzódé§ teljesítésének teljes időtartama alatt fulajdonosi szerkezetét a Vevó számára
megismelhetóvé tenni és a Kbt. l43.§ (3) bekezdés szerinti ügyleteklől a Vevót haladéldalanu] értesíteni,

l6.) Vittís iigvek rendezése. irányadó joe:
A §zerzódó Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzódésból eredó esetleges vitiás kérdéseket táfgyalásos
úton rendezik, enrrek eredménytelensége esetén kikötik a nylregyházi székheiyű, hatáskörr€l rendelkezó bíróság
kizárólagos illetékességét, amel},nek mindenkor alávetik magukat.

A jelen szerzódésben n€m szabályozott kérdések tekintetében a közbeszeízésekól szóIó 20l5.évi CxLIII. törvény
(Kbt.), a PoIgári törvénykönyvról szóló 2013. évi v. töfYény (Ptk.), a villamos energiáról szóló 2007, évi
LXXXVI. törvény (VET) valamint a 2'l3l2D07. (IX.l9.) sz. Korm. rend. a VET egyes rendelkezés€inek
végrehajásáról (Vhr), illetve az egyéb yonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. A Kereskedelmi
SzabáIyzat, az Űzeíni Szabályzzt, Üzletszabályzatok az ÁSZF rendelkezései is irányadóak, amennyiben nem
ellentétesek a kbt. rendelkezésével, i]letve nem sértik a vevó érdekeit.





l?.) Bizalmas információk. titoktarlás:
AZ Eladó tudomásul Yeszi, how az általa, alkalrnazottai által, illefue alvállalkozói, az általuk megi§mert, a V€Yő
tu]ajdonát kepező iizleti inforTnációkat, krzáíólag a Szerzódés teüesítése céljából feltédenül §zükséges mértékig
hasmátják fel, azokat harmadit személynek át nem adhadák. Ez a kötelezettség a szerzödés megszűnését követően
is idökorlát nélklil fennáll.

. A titoktartásla vonatkozó szabályok betartasát a vállalkozás teljes fol1,amatában és azt kóvetóen -

idökorlátoás nélkil - jogosult a Vevó ellenórimi.
. Az Eladó kötelezi magát arra, hogy a szerzódés megsziiné§ével egy idóben vevó kérésére visszaadja a
Vevőnek a részére juttatott írásbeli információkat, az azokól készített másolatokkal együtt.
. A jelen pontban irtak nem vonatkomak az olyan információkra, amelyek nyilvárrosak.

1&) KaDcsolattartó §zemélyek:

AZ Eladó részéról:
Néy: Közigaz gatási vonal
cím: l l34 Budapest, váci út 17.
Telefon:06-80/262_ l 00
e,mail: kozigazgatas@audaxrenewables.hu

1 9,) Általános rende|kezések:

a vevó részéról:
Né]| Botos sándor
Cím: 4400 Nyíregybáz1 TíJzéí !. 2-4.
Telefon; 30/590_0823
e-mail: botos.sandor@nyirvv.hu

. A jelen szeíződés csak a mindkét Fél á]tal aláírt írásbeli okirattal a kbt. l4l. §-ban meghatározott
feltételekkel módosítható.

o A Felek csak olyan mértékben jogosuhak szerzódéses jogviszonyokat létesiteni más személyekk€l,
amennyiben azok nem akadályozzAk a jelen szerzódés szerinti kötelezettségeik teljesítését.

o A Felek ajelen szerzódést rendes felínondással nem szüntethetik m€g.

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés uán, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben mogegyezőt
jóváhagyólag írják alá.

Me|Iék|et:
- Fogyasztási helyek listája

Nyíregyháza, 2021 . decenbet .?1! '

\

Audax Renewables Kft"
í134 Budapest Váci út 17.
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ldósek Klubia 4400, Nvirugvhá7a. Véosev ki'Z 2,sZ, 2,7322la 4000845787 I] 9]] H tJ000 l ]0- l l .S000000000000000]95 98 st.P 2022-12.1l.

42
Nyircgyházi szocális Gottdozisi Kö,+ont ],sz,

44()0, NvirulvháZ. LJ,,avársótánv 27 s2, 21322l 4000845792 I 595 H L]000 l 30 l l _s000000000000000395 95 SLP 2022-12 3l,

4,]

Nyirc8yházi szociális Gondozási Központ 4,sz,

4.100, \Yircgyháza. v@scy ú1 l5.sz, l7]]64E0 597 Ht,]000l]]0 l l s0000000001)00000]9600 sl.P 2022 12-3l -

Nyíregylázi szociális condozási Központ2 sz,

4.400, Nyír.,rvlxí4. ló u, 3,§. 2132214 40008458l0 l 965 Ht]000 ] ]0- t l -s00000000000000039749 sl-P 2022-12,3l

45
]'lyiregylrii szociá lis condozási KijzpoDt
Nvi62ólitsi ldós.k Klubia 44]]2. Nvile!vl'á7a, K{,lléeiuN u,5E,s2. 27]22l5 4000845E l2 l25 Ht]000l:]0 l l,s000000000000000]97ó,7 sLP 2022,12.3l-
Nyiregházi szoció lis Gondolsi Kilzponl
NrisZólósi ldósck KlUbia 44.12. \ykcAyháZa, KollóAn u,58 s7 27322l6 l55 I1t]000l.]0 ll s0000000000000 i 5901)5 5 sLl 2022.12.3l
Nyíre6/házi s@iáliscond@ísi KözPonl].V,
ldó§ekklubi. 440(). Nvkclvláza (\al(i kij7 l l l1 sl 27]2211 40008.158l7 2 a?l HU000 l 30_ l l _s000000000000000:]98 55 Sl.P 2022 12 3l-

]l



l.Br. melléklet
Fogyasztási halyek listáj8 02, íé3z

i'ogyás2lÁ§i hely megneY€zé§c (]im (Pot' ilp,8)
érvón]e§ségi id.j.

]|M Kli néYl.tcs

Nyires/házi család,és Gye,,D€kjóléti Központ

[s?rki téleDhcly 4400, Nyircgyhizj, Tás u. 2,sz, 2712220 ,r000845820 24 ItU000l]0 l l s000000000000000399ó4 s1-1 2022l2,]l.

Nyir€gyhózi Csrlád-é§ Gy€rmctjóléli Közponl
4400, Nvírcllháza. vécscv út l5.sz, l7]64,16 4000845824 2 _]E7 H1-0001 ]0-1 l 5000000000000000]9599 s1.1 2022-]'2-3'..

50
Búzasen Nylgati óvodá Aíanykörte

4400 Nvirewh&a. Köne u,4l,sz, 2,712223 ,100084582ó ,7 
lJ51 Ht]000l:]0 l 1 s00000000000000039797 sLP 2022-12-3|.

5l
Búz.szem N}llglti Ótoda Arrnykö.t
Trgintezménv ftonvha) 4400 Nvir_"tvhr! Kófic u 4l,s2, 2712224 ,1000N458] l 3 759 H1-000 l ]0- 1 l 5000000000000000400 l 5 SLP 2022 I2.3l.

52 Zasz§B NYuqati oloda 4400, NYireNháza. Búza !.1,11 .sa. 2732225 HU000I30,I l_50000 sl,P l2,3l,

5.] (;!.rm€k.k HáZa Déli o!o.já 4400, Nylrcg!,hóza, K€rcszt u. 8.9z. 2132222 40008;l5E37 l4025 Htl()(l0l30Fl l_U-ovoDA_NYltAZA_Xl]RlsZ AMR 2oz2-12-3l

54 ovcrmd@k Háza Déli ovodá (Konvha) 4400, Nvlreevtiu.. Kereszt u, 8.9. 2,7 4m084ó935 2 384 Ilt 22.12.

55

Tündé.k€rt Kclcli ovodn Kak.let
4400. Nylregyházn, Flr.él('§ J. téí 2§.§z. 2,] 32221 .l0008:158.39 20 |J9 I l(]000l 30I,'l l_tl_KlKELDl'-ovoDA_NYl l-

^MR
2022,1z.3l

56
Gyemekek !lázá Déli oloda Butykatelepi 424ó. Nyires/há,á, Bu|ykaleleP Bajcsy-ZsjliNzky

2,732229 4000845844 2 00l l]l]000l ]]0. l l ,s00000000000000039E06 Si-P 2a22-12,3l

51 rken Keleli Övoda Lig€li Tagi émény 4400 Nvirsháza, Liszt F, u,]2 34,s2, 5947 528 HU000l 30_| l_Sm()Om000o0o Sl-P 2022.12.3l,

58

Ilszlcrlánc Eszaki ovoda rldnokvár
4400, Nyire,:yháza. }ercDc kn,l.sZ z,l3223l 400084695l l149 HUo00l 30_ l l _S000000000000000]9780 SL,P 2022-12-]l

59
Eszt€.I]irc Észrki óvod! Homolvár

,K00. Nyiícqyháza, Fcrcnc l(rt,l.v. 2732232 400084ó96l | 525 HU000| 30- 1 l,s0000mm00m0o039779 Sl.P 2022-)2-3l -

60
E§ztcrlánc Eszaki Óvoda HoDokvál

4400, Nlhelvlláza. |.rcnc kr1,1.§z, 2132233 4000846974 l38 HU000 l 30_ l l _s000000000000000397E2 sl-P 2022-12.3l -

6l
]'úndérken Kel§li ovoda
Mríld:t Tápintémdv 4,100 NviÉRhíu. F@lósJ, éí l4.y, 2132234 40008458.tJ 8 ]E5 HL 000 l 30, I ] _S000000000000000400 l 4 sl,P 2022,12,3l l2-4

62

'tündérkert Keleli ovoda N.f.lcjcs
,155l, NYi€Evl!áza. l)cák I u,2 §Z. 2112235 4000845847 l2 l08 HU000l 30_ l l ,s000000000000000:]9724 sl-P 2022,123l. l 1.2

6] en Kelcti oloda [lct Ut.ai TcleDlrelv 455l. Nyirefyháza, Elet utca 30.sz, 2,732236 HU000 l 30_ I ] _50000 L.P 12,3l

E&t6tiám Északi Óvod. 1,100. NvircwháZ_ Tls u, l,],9. 2132237 400084584E 2 5o2 HU00o l30_ 1 l _§00o00000o0mm039785 sI-P 2022.12.3] l5 4

65

tjszc.Iárc Es2ki ovoda GycnnekDo§oly
440(l Nvifupvháza, liclkiiz l] sz, 2732238 ,1000|l45li]7 2 ól3 HU000l30 I l s000000000000000]9784 sLP za22-12.31- 5.5

66

BúZszeú Nyu8ati ovoda Gyeníekkerl
4400. Nvírccvháa. Tók€ u,3,§z. 2732239 4000845E7E l 9?6 HU000 l ]0, l l ,S000000000000000 ] 95l]4 sLP 2oz2-12-3l, 4,4

t}úzász.m Nyu8ád Óvoda Városnajori
,1400, Nvírc8háZa. váro§maioru l,sz, 1132240 4000845880 7 ]68 llU000l]0 l l s000000000000000]9585 sl-P 2022-12-3l

Gyennekek Háza Déli óvodi Rozsrcóokoíi
4400, NrircAyhüa. l{dzyétbokor l7,sz, 273224| 400084589_1 ] 6lE HU000l ]0_ l l _s00000000000000039E00 sI-P ?o22121\.

ó9
E9zt6ílám F§r.li ovoda cyönsym

4400, Nyhcgylráa. KnidY Gyula u.27,s7, 2732242 4000845898 3 ]75 H t]000 l ]0 l l s000000000000000.t9796 SLP 2oz2.12-3l - ó.5

70
li§aerlárc [szaki ovoda GyöDgys7en
'l a!inlézNórvl Konvha ) 440(} Nvircsházá, Kódv Gvula u,27,sz. 2,7]2241 4000845899 l 090 HU000l]0,1 l s00000000000000039795 sLP 2022,|2.3l.

EszteűnFJznkaovodá K@kerdó
Tadntéaenv íKonvha] 4400 NliÉtlháza sóSlóiu ] l.sz, 2132244 40008,15904 l 226 HU000 l ]0- l l _s00000000000000040078 sLP 2022,12.3l.

12

li§zlerláDc Eszaki Óvoda Nap§ugár

4400, NyIr€§,haZ, sl"rdion !, 32/A.§z, 2132245 4000845905 2 759 l]U000l 30- l l _s00000000000000039E02 sl.P 2oz2-12,]l

5

7l



í.§z, mellétlet
Fogyasáási h€lyek listáia 02. rész

|log1 tsllási hdt mcgDcl(llis€
(P()D tíDu§l

érény§§é8i id.rc
llMKE nétleqes

1]
Eszlúünc f§zaki ovoda csilb8sz,n

44]2 NyiruBhá7a. Kollú*iun) út 5ó.sz. 2132246 400084ó979 5 629 llU0001]0 l I_s000000000000000400l6 sLP 2022.1z 3l.

71

Eszte.lánc Esznki Óvods Nyitnikék 448 l , Nyirclylráa,sóstóh§gy. Jáanin u, lo,sz.
(Ke.l6z ú, l 5.§z.) 2112241 40{n845922 9l9E HU0o0I]0_1 l_s00o0om{mom0m]9?]0 sLP 2022.12.31 l0

Bafiliánc Esaki ovod. Alloeás utcai 44El. Nyií€snüiz. sóslomrdó, Po.b u.2.§z, ( Állo,Dás
u,6,) 2132248 40008459]2 4221 1lL]000 I 30_1 l _s00000000000000039805 SLP 2022,l2,] l

l]szt.rlálru l]sZaki oloda Alloütá§ utcai 448 l , Nyke8yhá2á_Sóstóllldó. Posta u,2,s2, { Allonui§
2732249 40006459]] l0 tlLj000l]]0 l l 50000000000000l590957 sLP 2022.12.3l.

71
Gyümekck lláa Déliovoda Bóbita

4.100 NVhclvhála, vócscv ki'z :1_6,s7 213225a 400084595E HU000 1 ] 0 l 1 _s000000000000000]]9J8 7 SLP 2022,12,]l

7E

Gyennekek lláza Dóli ()voda Man(rvár
4405. Nyiru§fháza. Tünd. u 2rt].sz 213225l 1000E45960 4 509 Ht]00o l]0_ 1 l _s00o00fil0 xlüm,0]9804 sLP

sLP

zo22,12-3l
Gyfinetck HáZ D:li ovoda r,eítvárü§i
c§icsfr,!ó'JaqirtéanénY 4400. Nyírc$/háza. Dugotlics u l6,sZ 2732252 l0l]]4 HLl0()01 ]0 l ] s000000000000000111474 2a22,12.1l
(jyenn.kck lláza DóliovodaKcdltlí)si
Csicsel!ó'I'acintéZnénv Konvha li'.tlé.ó 4400, Nyircryhá4. Dulonos u 16 s/ 17]2253 400084597l 5121 l ltj000 l ]0 l l -5000000000000000:]9865 SLP 2w2.12.1l.
cyenmkck Házá Déliovoda Krs§a Urcai
'Ic]ephel} 1:l0l), \yhc!Vhán. Kassa Utoa 25,s2 2972758 4000845972 lE] HL]000 I 30_ l l _s0000000000000 l 8 505 39 SLP 2022 l2.3l, ].l]5

E2

Gycnnck.k l láza Dóli(rodr l clsósilDa
443], NYire§háza, Ho§7úháti ul.a 59,s2, 2732255 40008.1598] l 965 H(1000lJ0_1l §000000000000000397]4 sLP 2022-12.3l, 6-21

8]
Gyem6kc} HáaDéliövodá Kincskcíesö
TaEinléZnónv (Konvlú) 4400, Nvkclvláa. Amád u 52_58.sz 2132256 40008,15983 ó6] IIU000l J0 1 l_S000000000000000]959 SLP 2022,l2 ]l,

Il4

(jyclnckck l{ázá l)óIi()!oda Knrcskcfusó
4400. Nyíe8yháza. ÁrFid u 52 58,sl, 2712259 4000t].16980 4 48_] H(]000l]0 l l s000000000000000]9592 sl-P 2022-12.3l.

85
Tündfien Ke leti ovod.
százvo$zépTaginlezmény 4405 Nyire*yháza, Káliói u. l09/A,sz 2732260 4000E.16275 Hl jmol]]0 ]l s000000000000000400 l 

,] sl,P 2022,12.3l l0

8ó

'|'úndéúclt K.leli ov!tl
százs7o6/óp'I aeintóllnény (Konyhí linnéú) 4400, \yírcrylráZa, KálIóiu, l09/A s7, 273226l 400084ó27ó l 598 IlLj000l]0 ll s000000000000000]956ó sLP 1o22:l2.1l.

87

BúZszllll Nyugáti Óloda BercZrr'rén
4400 NyircEvháZa. Benczúrú.20,sz. 2772262 400084ó277 9 702 llu 000 I 30,l I _s000000000000000 I 8482 sLP 202212-3l.

88 lüDdórkcrL K.letiövodo Konyha 
]
4400, \)ircr}lDa. Keí ló/ 16 ,/ 40008462I]I lIU000l30 ll_s sLP

89 TündéftcrL Keleliovod0 4400, Nykeryhá/a, Ken köz ló.sz 4000846286 1 ]21 llL]000l]0 l l_5000000000000000400l2 sLP l2,]l.
90 ,.n K<1.1l ovoda szúlclilati lakal 4400, Nyirc§háa, Ken kijz 8.§z, 40008.16287 85ó HU000l30 ll-s0000o00000m00040055 sLP l,
9l .l00084699l 7ó5 I]U000]]0 l i,s0 sLP l2
92 |crl Kcl.li ovodi (konylra 

'irnéró)
00, NYkclyháa. Keí köz 8,sz, 27| 4000846992 l1l]000l]0 l l_s000000000000000]9988 SLP

Tündélk§ Kclei ovoda orgdta§ip
4400. NYircsvlúa. cac@r oe@lY Ul.s 2, 2949199 40008.1ó292 6 708 H tJ000 l ]0 1 l 50000000000000 l ]06974 sLP 2022 12 3l

Gyeílnekek HáZ Déli óvoda vinig Ut@i
4400. NyücgyháZa. vná! u. 67 s7. 2732261 4000I]4ó]96 8 984 Ht]000l 30_ ] l _s000000000000000 ]980 ] sl,P 2022-12.3l

Gy.nnekek Háza Déliovoda Pilypans
4400, NyiE§,hóZ.Vécscy köz 29_y, 2732268 .{00084ó29ó HU000l]0 l l,s00000o00000000039589 sLP 2022_123l.

Nyire§,ltózi Móm Ferenc AllalánN lskola
Pctófi sáDdor lagiDiézt,éDye (ÓYodrténl
,níiködik ) 14()5 Nyfugyhijza. Klilkllü. l09 sz 2132096 400084ó:]05 .] 420 l1t]0(l()l ]0 l I s000000000000000400l9 sLP 2022.12.3l. ]

97

Nyírcgyházi Móm Fercnc Áhalános lskola
Petafi sindo!Taginlézí}cryt(Óvodalént
,núködit ) 4405 Nyirc!thá/a. lGlkjj u, l09.sz, 2732097 l 7l0 Hl]000I]0_1l s000000000000000400I8 sLP 2022.12.3l.

lll



í.3z. m€llókla{
Fogyaaztá3l halyek liatája 02, réBz

l'ogyssztási h€Iy megn.vezase cín Méré§ módjl
(PoDlípu!)

éBéíyc§sógi id€jc
llMKE nét1.8e§

98

B€m JózséfAllatáios lstola tlomünn otió
Talintézménv Konvh. 455l Nvírolvháza o.os. Fó u, óO,sz, 2,732099 400084ó:] l0 I14 rltj000 l 30 l l _5000000000l)00000 ]9 708 2022-12-3l

99

Arány Játroscinnáriom a§ ÁraÉnos tskoli,
Diátoithoí é§ Gyerm€kek Áhneneti oilhonr
Z.ll7alaln An8ol a§ Nén.t K{t!.n.ly€lvii
Trlinlézménv Ko.vht t400_ Nrir€cyhúa, Xíudy GY. u. 29.sz. 2732lo2 ,10008.16J l l} 7 5l5 llt]000l.]0[l l-tl_ZELK,7,^L,tlsK_Ko\YH A]ll R 202,2-12-3l -

l00
Móricz Zsi8tnond Alulános l§kola vácj Mil!ály

4400, Nűí€svházr. Mrnd.bokori út 23lA.9, 2132ll1 Zrc0084ó999 9]6 HU000]:}0_1 l S00000000000000039EE9 sLP 2022l2-3l- 1,5

l0l Nlóricz Zsimond Alt lims lskol, KonvlD
4'100, Nyir.gyháza. v irá8 u,ó5, sz,(a7 l-].on

nvilváDl,szerinl l'oDDa M.u ]4,§z,) 2,132l2a 4000846]2ó 957l l1t]000l]0 l l _5000000000000000]9709 SLP 2022_12_3l,

10]

váci Mibály Kultunális KöZpont Kislclckis7.ólői
Múvelódési Itáz (volt l'etófi sándor 

^llllános 4405, Nyir€siMzá, Kosbó ulc. lo.sz, 2854]94 1000846]30 l0 9_18 Ht]000l30 ll_5000000000000000]989ó SLP 2022l2-3l. 6

l0]

Nyiro$/házi szakkóP7ési Ccntfum Wc§clény i

Mi}ló§ szak8im]áziuna, Szkköápi§kolája é§

4555, tlvelck. ltDart l25,sz. 2732|29 400084ó]]5 626 HU000I30,1 l_sm00000o000000o3997l Sl-P 2022 12 ]l

l04

Nyke8ynázi szakképzésicentfum lDc,édy
Gyóí8y szrl8imózium, szlkkölpiskoüii és

4400, Nvirewháza, Arcku, 5].s2, 2132l30 400084ó]:]9 5 ]20 H U000l30_ t l _s00000000000000o]% l 5 sLP 2022.12_3l.

t05
Zdnyi llonr Gimnóriüm és Kollégium
íKonvb, 

'ólnénó)
4,{n Nyí.cryhía, széch.lYi ul9-37.3r- 2732|3l] a00084700| 252l9 lltj0o0l30Fl I-U_ZRlNYl,G_KoNYHA_NYH ÁMR 2022,12-3|.

l0ó
Közinteanénycket Nrüködleó Közront
íKöZIM)

4400, Nyháza. orszáBzászló 1er 1_2, (számlán

2ó89l50 400084ó34] I4 958 ] Itj000130 l l,500000000000000035582 SLP 2022.12.3l,
l07 269]009 40008469l2 l407ó HU0o0l 30Fl l,s000mm0274 sLP 2022.12.3l.
l08 6930l l 400084ó357 32 HtJ000l30-1 l s00000000000 0003E868 sl.P l2.3l
l09 Nűt€sYllízá. B€íEá. cY, tér 2 l ,sz 400084ó]6l 73 5]9 l I U000 1 30_ l l _s00000000000 Dl34l5,72 sl ll 2022.12.-31
ll0 Nyh€jlylüáza. Bcncrur GY, lér 2l,sz, 4000846]ó2 959 iIt]000l30 l l_500000000000 sLP 2022l2_3l-
l Nyircgybáza, Benczúr Gy, lér 2l,s2, 84425l 4000846]6ó 7 889 HU000l 30_ l l _50000000000000l65 3ó91 202212_31_

ll2
Jósa ÁndÉs MúZum KáIlay cyújl€mény

4400, Nvircsvlúa. Slé.henyiutca l ll/7,s2, l712955 40008,16,]80 805 IlU000l]0_1 l_50000000000000l l9:]0l0 SLP 2022 12 ]l

ll,]
Jó§, Ándní§ Múzeum tGllay Gyüjl€mel,y

4400, NvirclyháZ. szóchenyi utca l. lI/7,Sz, l742959 400084ó]85 HUm0l 30- 1 l,s0000000o00000l l9J014 sl.P 2022_12.3l.
§t 

^Ddíás 
MúzcuD _ KálhY Kúri! 4400. Nvirecvhíza. Bcssenv€i lér !s.sz. 2997,758 400064ó396 31 8J4 0Il l_t]_vK-vtJ7-NYll_BsNY_

ll5 Jós, 
^.drá§ 

Múz.!m _ Mú2€umf.l! 44}l Nvirccvha,r§ósóíírd6. Töl!v.. L |& 2693012 ,l000E.ló4OJ 20 6]5 / NYlt,ToLcYL
Iósa Andirs Múzcü' lahár 4400, Nvírc8háa. Kereszt u,4,s2, 40008464l] Iltj000l30,1 l,50000000000000l l8 l43l st.]

Kö2intézmények nirdösszc§€í: l 
'7a 

16,1

l(



lsz. melléklet
Fogya3zási helyek Ibtája 02. rész

|.ilgyrsllá$i htl} mcgnclc/§e
íP()l) lipU\]

énény.§ségi idcie
llMl(l] íóvlctcs

(trD dék!í, álenelók
l ]7]22ó9 .l000ll45,162 lI]4 Hl]000l]0 1 l s000000000000000:]4ó2l] Sl,P 2a22.12 3
2 ]7.]]]70 ,1000li4541] l ]]9 ll(]000l ]0_ l _s000000000000000.10277 s1.1, 2í122 2r
] Nyirc]ryháa Nyi62ölós SZe!él! ulcá 403.] l/ l l ] 2,132211 :|0008.1549i 2]() Utl000l30- _S00000000000000040274 sl.P 2022. 2.]

szánló Ková.\ Jáíos u.ló. n iíöt1 2732272 4000li455]r0 Ht]000ll(l l s00000000000000040282 S1-1, 2022

2132)13 .10008,1J5.1ó ] ó3ó lltj000l]0_ _s000000000000000402ó9 sl.P 2()22.12-7

2132214 400084555:r tltJ000l]0 l s000000000000000402]7 sl-P zoz2,|11
'l

s7ivá^,áD} u ló melj.ll ]7]2]75 4000Il45572 l82 ll(]000l]0 ll §00000000000000040259 sLI, 2022.12.]
8 213)216 40003.156]7 l ]!.l H ( j000 I ]0_ 1 l _s000000000000000402ó0 sl.P 2o22.12.3l _

9 2732271 ,100011.15628 ]55 lll]000ll0_1l s00000000000000040241 s1.1, 2022,12-3l
l0 28ll1,1ó .1000l]456]9 58] l l U000 l ]0. l l _s0000000000000 l ó]óJ50 sl-P 2022-12-!l -

ll Nvircqylúza_ ()16455l Ezústfcnyó uica ]6 282l07I] 4000Il45ó30 ]1 Hl]000l:]0 I l 50000000000000l6lI]I84 sl.P 2022,12 3I
l2 Nyiregyháza l]olbály! VasklDu ulca 2595ó/3. hBz, 2732278 4000845640 Iltj000l ]0 ll 50000000000000 570621 sl,P 2022-12-1l-
l] \virctvttáZ . l}oílránva saiÁz.bo ulca 94]3/ l 5. h§z, 273227, lll()(x}l30 l l s0000000000000 5106l7 Sl.P 2022.I2,3l
1,1 szélsijhokori út 750/ó() hBz 27322llll 4000I145654 ]( Hl j0()0 l l0_1 l s0000000000000 57060ó sl.P 2022.12.3l_
l5 Nviresvl!ázj Nvi&óló§,1432 tabclla köz !ó536/2 27]]2El ,1000lt45670 ]16 l ll)000l]0_1 l_s0000000000000 57062il S1.1, 2022.|2,3l.
l6 Nyirc,rylráz. llorbány, kiió ltca 260l7/8, hs2, 27122E1 4000l145ó90 H [j000 l ]0_ l l _S0000000000000 l 570625 §l.P 2l)22-12.1l-
1,1 Nürc§lLáZ aoüánYa 4,105 Kémén)scpó ltca 26855/5 ]7]l9l]0 Hl]000l:]0 Il 50000000000000l57]1 l] Sl,P 2022.12.3
18 Nyircryhá7a lhrbányl Gvik u 2]715 h.s 27]l9l]7 .1000|j,15709 lltl)001]0-1l s0000000000000 l 5 7l209 SIP 2022-12-3
l9 Baítók aéla Ulca 39ó3/4 hr 21]l915 4000B:l5739 l4lj l] LJ000l :]0_ l l _S0000000000000 i 5ó8 l27 sl,P 2022.12.]
20 Pihc,]ö ulca l 2,1092 hrsl 2731994 4000Ii4575] l92 Ht]000 l ]0 l l s0000000000000l57 l 70] St.l, 2a22.12 ]
2l Nvirc€yháza 455 l 27]l99Il 4000lj45807 .l54 Ill1000l]0 l l s0000000000000i5Ii4002 s1.1, 2022l2-3
22 .155 l Nvirclvhazai)ros 'I'i§zdlir uLca 296]9 h^2 2E486_15 ,1000l{,1580l] 5.1.1 l lU000 l ]0- l l_S0000000000000 l 6]5950 sL0 2a22-I2-1
2] SZúú úl.á lsNán utca s.bk 289]0ll2 .l000li458l l l 112 llt]()00] ]0 l ] s0000000000000I690784 §i.P 2022 12.3
24 virá(liií u. 5 7. 28 320llNz 292691i4 .10008458ló t|t1000l ]]0_ | l_S0000000000000 l 7 l 9905 sl.P 2022.l2_3
25 AMut@ 7, 1572] hí§z 29]ól0l 4000it458l9 l]5 HlJ000l]0, 50000000000000 I 72ó8 77 sl.P 2022,12 3

]ó Anna Ulü l5. l5699llís1 29]60N5 4000li4582l l86 Iltí)00l]0- s0000000000000 l 72óIJ75 sl.P 2l)22,12.]
21 Maldolm üt5 ]- l57]l/] hFz 29]592] 4000E4582] 1E: IlU000l30_ _s0000000000000] 72óó]7 §lP 2022-12 ]
]8 KJisZtiDa ulcá l, 15742 h62 293590 4000lt45825 l59 t1l]000l]0 S0000000000000l 7]óó]ó Sl.P 2022,12:]
]9 Nyir€§/MZ Ui§óló u.90. hrsz: 7?5/l ] 29822l2 .1000E45810 :50 lI1,000l ]0- _s0000000000000l 85ó9 ]2 s1-1) 2022-12-3
]0 KökéDY ulca 75. hBz: 940]/5 29ll4ó29 4000li458]8 1l IIt]000l]]0- l_S0000000000000l 8582]0 sl.P 2022-12.3
]l Kökény u!@ l l 5,sz, lW: 93E2/5 298Z16l9 4000845841) l43 HlJ000l30, l s0000000000000l85ti22]] sl-P 202],l2,:]

l0 :146

-p
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rogrr§.rtsi h.|y me8!.v.2á§ (:'m
Méré§ módja
(PoD ilpu§) énényc§éEi id.j.

HMKE néll€gc§

JclzőlámDák
I Nyíreg]/hiza Kossuth lros utca 9000 2737294 4000845455 ló ó59 sI-P 2022-12 3j

2 Lutbe. ut á sarok iel"ólánDa 27]200] 40008454ó8 l 92ó HUOm| 30-I l,s0m000firc0000l54]4l7 SLP 2022.12.3l

Vay ÁdáDr kinüt llunyadiu (9002) 2132295 40008,15475 ] 2o9 HU000l]0 l l 5000000000000000402l sLP 2022.12 3l -

Árck ulca Kjziiczy ]sk, clött 2772296 4000845487 961 sl-P 2022l2,3l,

5 273229,1 4000845500 22l9 HU000l]0_1 l s000000000000m&0207 sLP 2022-12.3l.

szcgIii utca lto lrimDa ll, 27]2298 40008,1550! 4 292 HU0001 30,1 l s000000000000000402 l ] sI-P 2a22.12.]l,

1 Nyirc§/háza Szealii úoa ]09l bszíoBl) 2732299 4000845525 HU000l 30- 1 l -s0000000000000l 509545 sl,.P 2022,|2.3

Büil.l§ ülcá 7/B tIM:88/2 2l9IE92 40008455:]? ó453 }IU000l ]]0_ l l _500000000000000040 1 99 SLP 2022-|2,]

lailó.7i Fercn. utca ló,rál szembcnlh 2732]01 4000845549 HU000l]0_1 l s000001J000000000402l5 sl-P 2022.12.3

10 I-utlrcr utc,a Kodály lsk,clól1 2132]02 4000845559 I 362 sl.P 2022-12.3

ll Dózsa Gvórp! u|ca 900l (Ko.zó] 2132303 400084556] ] 594 Htj000 l 30_ l l s00000000000000040208 sLP 2022-r2,]

l2 2732304 40008455ó] 2 295 HIJo0ol]}0 ll_smo0o0o00o0o0o040202 SLP 2022-|2-3l -

l,] Nyircgyháza Közú(i iüAaIomiúnyilás 2732:]05 4000845580 l 766 HU000l 30_ l | _s0000000000000 l 5óó089 SLP 2022-12,71

l4 2732o05 40008455llE 2 627 IlU000I30_1 l 50000000000000l580789 sI-P 2022-12.3l.

lJ Gcza ut@ 2| 6lón 289l7ól 400084559l l ?88 HU000l30_1 l-s000m00o0o0o0ló9Om7 SI-P zo22-12.3l-

Kállói út 225l0 4 KM KÓ llB2 éD 2245919 4000845ól0 l55 H t.000 l30- l l -S0000000000000 l 50955 7 sLP 2022-12,3l.

|1 4000845ól5 l58 I lt]000 l :]0_ l l _S0000000000000 l 50954ó sLP 2022-12,3

KoÉNi Fricw§ urj h§z: 23? U 2945969 4000845599 1]2 lll]000l]]0_I ]_50000000000000l73355l SLP 2022,12.3

Nyircl§/há2 Sóslóiú1 lJ HRsZ|20l l éD ]0l52]8 l74 HI J000l]]0_1I s0000000000000 | 86 l847 2o2?-lz,3

20 i Pál útca HI§Z:l442l l6 Dob u,sarok 29EOó07 ]4? HU000l30 1 l_s0000000000000l8557l9 2a22,12-3

I RákócziFcrcnc ulca HRSZ 230/ó Búa ulca samk 2980605 ]99 Hl]000l]0_1 l_500000000000001 8557l7 2o2z-l2 3

12 í_i!!ói !! !a !|8_sZ,]'7n{ r tln :l0l523] 1_1( HU00 l ]0,1 l,s00oün0o00000l88 l844 2022.123l,

5] 9EE

] Nyí..§/haz }ózpoíl 2132317 {0o08il5{.lü ll9020 HU000l30Fl l {]_MARKf, T_PARTNER NYHA AllR 2022.|2-1l- 50

2 Nviíelvházt Yásártér 27]2:] l9 :1000&15.1.1 l 259 2.]9 lll J000l301,1 l -tl_PlAc-vAGYoNKt]7-NYH, AMR 2022-12-1l-

:] l87308l 4000845442 1452 |,IlJ000l30_1 l_50000000000000l3 l l230 sLP 2022-|2.]l

Nyírarybízi oi.ccarmol Búzr tér 2J.v, 2132320 ax 229 Hti000l30},ll U PlAc(:sARNoK,Nyll_-_, AMR 2022.12,3l

5 Nvire8háa Piac (\alád urcá 22200/ l40 csaIád ütca 49 Piac lh, 2732]22 4000845445 49]9 HU000 l 30_ l I ,s000000o000000 l 459824 SLP 2022.12.3l

Garibaldi utla Piac 9007 llt, 2132323 100084544ó 69l HU000 l ]0_ 1 l _s0000000000000 l3ó9939 sLP 2a22l2.3l

Hl i000 | 
,]0_ 

1 l_s00000000000000040209

]
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H(](l()0l:]0 l l s0000000000000l5 ]

Utc.5-7siókókútl

f oa!áVlósi hoj- mcgícv.ilis. ('im B€kölési 9{m (PoD lipu' HNlKl] nó!lcg.s

N!ikl!h;i/ ai!illtr!x, ll,íinj 4_c§ §7lól'jl 269 626 km 2?]2l0( 2l]j l]l ]l)()0 l l0_1 l,s00000í)00000000040201 2a22121l

NvireNhdz ulasváók Kó7l.nildi nliiváól 7 2022.1?-3l -

2112]l: l00()|456.1] l( sLl, 2022 121l
\vir.!vh]i,, lllfinI1.1v /w('l Hl lmol 10_ l l soíxnmmnmínmóo 1.1í 2022.|2-3|-

5 Nvireanázá lllcDl'el! íw(') ]ósö]i !e.e9O0i 27]230l 1]( l Il 00() l10 ll s00()0l)0000()0()0]5!095l sLP 2022 121l
Nvír.,vh|i/l Vtiro\ü7dn. h.ré1 w( ' 44 ] l \ii§lófiiftló l l502ti5 hr 27]2l lj 1.1l l00o l 1íL l l _s0ofi}00000m00l 5l!t24l 2022.12.3l_

1 Nvkc3háza Viz!ólelezési h.lvíBuilos kút) §l.P 2022,12,3 L
li Belsó kórúl 2766/2 hruz.éD.ld€i 2E5{J9a ,l000l1.1570, ,t ó0. lltJ00ol JOFl l,(]-NYIRvY NYll-BKt],t27ó(

|]l]000l,]0_ 1 ] s00000000nOOD0l 7219qr

2lJ22 121l
lé| !l.á Nid ut2 \áírk lln/ t?s?r?

l0 oslászásrló tér l, hrsz:5]48/26 2022-12-3l
ll Amád urca 6592/40 h§z 29]]4t]2É l]l](x)l)] ]0 l I s000000000l)000l]]59,1( 2022 l2 ]]l

l2 l'is,tv,{t{ri út l4_ Mosí|ó 2r76r]5, :l000llJ929l llt 75( tll :ixlil|30l l 1 _1 ]_\ ()l\K,N} H_3l65]t_j__. 7n)1 l) 1l
l] Thrlvasvári út l4. llBz:]|ó53ll5 297684( 400085l29l l lL]000l]]0. l l-s0000000000000l lll]]]0: sl.P 2D22,12.31.

6lt 28:

Nyiregyháza (úélytürású lút hi.boi(tr

NvircNhá7á lk!.$k!hál Hidmtor)

273228-1 4000I]454.{! 5ll: l lt]000 l ]0- l l _s000000000000000402 7! sl.P 2022.1211
2 Benc^.G!útá réí $00 ]crcván h 271218/ 5 82( l l l iOíJ0 l 

,t0_ 
l l _ §00000000000lJ0004014)

Jzabadsá! l& 9000 Krudy lll, 2022 12 ]l
21]22al 400084547l l 08( Hlr'000l]]0_1l s00000000000000040l02 s] l, 2a22 123l

5 2']322li,') 4000l1,1547l la tl l J000 ] 
,] 

0_ l l ,s000000óOí)000a0040101 )a12111l

H t 1000t ]0_ l l ,S0000000000000004028i

Ht]000l]]0_1 l s000000000000000]9l4l

sl-P 2021.12-3l,
1 :)hób€r 2] lór0 s7ijkijkúI l ]7]22ll! 4000I]45.19' ll slP 2a22 121l
li 27,t99l l ,l00oliJ55]] 16 l7. llU00ol JOlt !-t!_szoKoKUl,_NYH_DoZsÁ.

HU000l]0_1 l s0000000000000l544]7!

l|ll(no|]0Fl I_(!_v^Rost|ZM_szKllT_NYl|.

I l l j()00 l 
,]0- 

] l _sOOí)000n000000n040?li,]

1022 121,1

l)i/\r a;!inr! un:i l§? llr{7l ii.nn].IrJ 2l)22.12.7l -

l0 t]n!\ár sétÁív 22óJlló9 )13229l t000,1,155{ l 2684. 2022.12,3l

14'] l Nvirt],vhi,, só{.iliiíló \/iikijl,]l §i\lljliirlltj !0lkinl! l )

l2 \vi.e§há2.l] llácia szijkókúL08 0] ) Zrínvi llona utca ]ó589 líaii' 2112o0i .1000l]48l5: H l,,000l ]0_ l l _s0000000000000l 5785 l ó

H l J000l 
,]0_ 

l l _s0000000000000 l 692,]l,]

Sl.P ?(l?1|21l
l]l i)í\,áp?á*2i\ 1ér Híl? 177l l 2li9.1r]: 4000lt455l, 8l 2022 121l
l4 2o2z.lz.3l,
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Fo§/lsrlfui hcly Degn.!.za§a ci!n Bekötésj száí) Mér§ módj!
(FoDlipus)

éííény.ségi ideie
HMKt, néYle8ca

Nlreg]/háa Mák ulca E 2732125 4000845528 I 59ó sLP zo22l2,3
8 2732329 4000lt482:4 500 lttj000l]0 l l 5000000000000000,10257 sl.P 2022_12.3

9 NlregyháZ }-AHÁZ HaEcl lé. 8 Fahíz lh. 27]2009 4000El961 I 150 lll]000l]0_1 I s0000000000000l t7E]52 sLP 2022_12.3

l0 Nvlíécvház{ váro§i §tadion só3tói úl7_| llRsZ: l39l ér}. 263]ó?5 2Il858 lltJ000l30Fl l_tl_vARosl_sT^DloN_NYHA AMR 2022.1z.1

]] Nyiíe,.ylüóza vá@§ sbdion Teke Dá|ya 4,1t)0 Nyí.ePYhíza sládioí utc. l 282l014 4000lt45544 3 072 H l j000l ]0_ l l _S0000000000000 1 ]40ó54 Sll) 2022.|2-3
l2 Nyircgyháza (spomelcp) Czlozor GelAclY ut € 20, 2697139 4000ll45552 4 780 ]lU000l:]0 ll s000000000000000.]5ó65 sl.P 2022-12 ]l
13 \yirrAYiá2i §ponlpllyá IöDs u|c, 0l ltE4l9 éD. 2637ló3 21295 lll]000l30Il 1,1J_ltlílRW-NYll-ToRzs_ AMR 2ozz l2,3l,
l4 Nyireqyháza sDori.,rYcsüle1 455l Nvketrvllá7a ()ros }ó utcJ 84/^ 2lJ486:]2 4000I]4555] 2 25,7 l1t]000l30 l l _50000000000000 l l288 70 Sl.P 2022-12.3l,
l5 §irlirea a2ól íGv.fi ncltiboíozi.ű§i KD.) Mriólis Utc, 0020 l]14o?? {0008.15558 ll073 HU000l loFt 1,1J,so§0,(),GYFl]R_szrcLlG All R 202z.l2.3l_
ló s7i!li!.t82ó4((j!.nncktábonJllaásj Ko,) l:]7,t020 4000845562 l16 HU000l l0.1 l s0000000000000002556] sLP 2022_12 3l,
l7 tó u, l5, íMrknál) ldeislefus 282] l6l 4000I]45566 ll l I l ]000l l0_ l l _s0000000000000l 6222?5 sLP 2022,12-3l,
18 NyircgyháZ (llia! k ívárc' ]8]l076 4000845570 I t tJ000 1 30- l l ,50000000000000 L óOOó99 sLP 2022.12 31-
l9 44]2 Nvírc8ház, Nvíeól,ós Kolléliun Dlca l6024htsz 2821o79 400084557l 6,12 lll]000l30-1 l s00000000000001ól892ó sl.P 2022,12-3l-
20 NacYDarkoló Búza lé.3Eó/ó hlsz éD, 28ó1992 4000l]45575 tlt j000l_]0_1 l s0000000000000lóó0984 sl.P 2022.12.3l -

]l 455 l NyireA/há7á oíos Me!,.Ves uica l l 1943 hBz ó ]849]7] 400084557, l0 HLJ000l 30 l l s0000000000000l65l]25 sLP 2022.12,3l
22 Csárda utca 0l684 2 hÁz 2a71152 4000845579 9l ll] Ht]000 t ]0_ l l s0000000000000 l ó7E4l5 sl.P 2022-12-3l-

ó50 908

| 27a |67
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