Fiild95z-kereskedel mi szerz&6s
mely l€trejdtt egyr€szr6l: Als6v5rosi 6voda
szdkhelye: 2600 Viic, V6m u. 11.
Ad6szdm; 167935:t2-1-13
kdpviseli: Lambeknd G5l Gabriella igazgat6
mint Felhaszneldr (tovdbbiakban: fulhaszn516),

Hungary Energiakereskedelmi 6s Szol95ltat6 Zirtkiirfien lr{iikttd6
R6szv6nyt5rcas69
sz6khely: 1117 Budapest, Infopark s6t6ny 1.
m6sr6szr6l az E2

k6pv: Krascsenic; Roland vez6rigazgat6 6s Tordai Pdter penzi.lgyi igazgat6
cegjegyz6ksz6m: 01 10 048540
ad6sz5m: 25343502-2-43
mint Elad6 (tovibbiakban: Elad6) kcizcitt az alulirott helyen 6s id6ben, az alSbbi feltdtelek
mellett:

1.

El6zm6nyek

tulhaszn5l6k nev6ben 6s kdpviselet6ben V6c V5ros Onkorm6nyzata a helyben ktizpontosftott
kdzbeszezdsi eljir6s keret6ben k6zbeszerz6si elj6rSst folytatott le a 2015. 6vi CXUIL tdrv6ny
(tovdbbiakban: Kbt.) II. rdsze szerint, nyilt elj6rds keret6ben ,,F<ildgiiz eneryb bszerzdsd,
megnevez6ssel. ,A nyertes aj5nlattev6 az eljiir6sban az Elad6 lett, lgy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak
megfelef6en a szen6dds vele keriil megkdtdsre. Jelen szerz(d6st (tovabbiakban: Szerz6d,6s) az
egyes Felhaszniil6k kiilon-ktilcin k6tik meg, azzal, hogy az egyes Felhaszniil6k egymiis
szerz6d6slzeg6si6rt nem felelnek. Az aj6nlati felhiv5sban rogzitett triF, ill. alulfogyasztas
vonatkoz6saban a fizetesi kdtelezettseget V5c VSros Onform6nyzata v6llalja, az6rt az egyes
Felhaszn5l6k ne:m felelnek. Felek a beszez6si igdny teljesitdse 6rdek6ben az al6bbi szez6d6st
kotik.
V5c V6ros Onkormdnyzata 6s a FelhasznSl6k kijelenti& hogy a 2013. 6vi V.
pon$a alapj6n szez6d6 hat6sagnak min6siilnek.

2,

1.

A szerz6d6s

tv.8:1.g (1) bek

7.

tirgya

Elad6 jelen Szez6dds alapjSn k6telezettse'get v6llal a Szerz6ddsben meghatarozott
mennyis:g0 €s min5segi1 f6ld96z elad6san (teljes kdrfi, a fdldgSzrendver haszndlahit is
biztosit6 m6don) a Felhaszn6l6 r6sz6re, a dokument6ci6ban r6szletezett, az adott
Felhaszniil6ra vonatkoz6 5tad5s-6&6teli pontokon. A FelhasznSl6k fogyasztasi helyeit, a
rendszeftaszn5lati dfiakat, illetve a szdml5#s adatait a jelen vez6d6s, illeWe annak
elvS

2'
.

3'

la

szthatatla n mell6kletei tartalmazz6k.

Az Eladci a kapacitaslektit6st6s minden egy6b sziikeges l6pest kiiteles tov6bbii megtenni
annak 6rdek6ben. hogy a rendszeriizemeltet6k a szen6d6s szerinti foldgdzszrlltt6st

befogadjiilt j6v6hagyjS& illewe teljesitsdk. Ennek elmarad6sa az Elad6 otdaliin
bekovetkez6 silyos szez6d6sszeg6snek sziimit. Ennek megfelel6en Felhaszn6l6
meghatalmazza, 6s egyben megbizza az Elad6t, hogy a sztikseges rendszerhaszndlati

szezdd6seket megkdsse, 6s egy6b jognyilatkozatotokat nev6ben 6s helyette megtegye.
Egyhn Felhaszn5l6 a sztikseges rendszerkapacit6sok tekintetdben a rendelkezds iogot
iitadja Elad6nak.
Az Elad6 kotelezi mag5t arra, hogy az Sltala beszezett f6ldg5z-mennyis€gekbrjl a Felhaszn5l6

r6s#re a dokumentiici6ban meghati5rozott fogyavtiisi helyekndl a ireritnes hataiya alan a

rq(

felmerri15 valamennyi f6ldgiizig6nyt folyamatosan kielegiti. Felek ez alatt 6rtik, hogy az Elad6

megkot minden olyan szez6d6st, ill. megtesz minden olyan jognyilatkozatot, toviibbd
int6zkeddst, mely a hakilyos jogszabSlyok szerint szuks{ges ahhoz, hogy a fogyasztiisi
helyeken a szriksdges mennyi#g rendelkez6sre 5lljon.
4.

tulhasznSl6 k6telezetts{]et v6llal arra, hogy a teljes gSzig6ny sziikseglet6t az Elad6t6l szezi
a dokumentiici6ban verepl6 fogyasztdsi helye(i)

be jefen szerz6d6s id6tartama alatt

-

vonatkoziisSban
kiv6ve, ha Etad6 szea6d6sszerfien nem teljesiti J'tdtet"t"rcdgel
FelhasznSl6 ennek megfelel6en viillalja, hogy a jelen Felhaszn6l6ra vonatkoz6 rzeo6i6tt
f6lds€z mennvis6get az Etad6t6t dtveizi 6s #na[eilen6rt6k6t a szerz6des;;fogi;ttak;;k
megfelel6en az Elad6 szdmiira megfizeti.
5.

a

Felek.. rogziti(
Felhaszn6t6k egymiis kdtelezetbdgei6rt
ese eoes
.
I'osv
szez6desszegese,i6rt nem felernek, igy egyik Feliiszniit6 veaciaesiz-fr6sariu[iogh6tn5ili

ill.

mdsik fulhasznSl6var szemben arkarmazni nem rehet. Ezen pont megsertlii
s0ty6s
vez6d6sszeg6snek min6su Elad6 resz6r6l. Amennyiben bdrmely okbol
vala,i"rv r"rnairn'aiJ
vonatkoz5s6ban a szez6d6s megszfini( az csak az adott turhasiniir6ra
hat ki.; sz-;;6d;;;
t6bbi FelhasznS16 vonatkozdsdban viiltoza an tartalommal marad fenn.
3. Szerz6dtitt mennyis€g 6s tetjesitm6ny

1'

2016' 10' 01. 06.00 CET
osszesen 5(H.960gnme,

-

20L7. 10. 01. 06.00 CET terjesrtdsi

id6szaka

tulek jelen egyeCi szez6d6sF"
:r. fi.Ol rogziti( hogy a t6rgyi krizbeszea€si eljdriisban
6rintett turhas:n5r6k potdffizetesi
rritgrgzgttseo'ne rr<lir jlgosurtat< az egyiittes szez6dott
mennyiseghez (504,960 gnmr) k6pest biirmet! maorruioun
4$ vom6rt6kfi opci6s
mennvisdrget (opci6s mennvis6gger ntive*6r*r-iioi.s+r
gnmry ige"iri"
Az opci6t a (egeszben vagy r6szben; a szez6d6i rratarya
araltt bdfi"t
hirmerv.mennyisegben rehtvha[a. E kd;ben aad6nir tur:"rir:eritoi"r"r"tt
ri;ti'dil:
Az opci6s jog gvakorrdsara vonatoz6
;ognvirattoziinat"ri.oiui-t*
f,e.lhaszn6tt) mennyisdSben), amennyiberi tler-"rv
r.rnur.n5r6 az opci6s mennyis{1b61

i
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3.

A

4.

rogzitlt, hcgy az ,"A" meil6kretben meghatdrozottak vonatkoz6saban
flgf
az Nk. m6dositiisa
(2011' 6vi
5-a)..o.kgn 2077. 07. or. ripjata. kur6n megjer.* ferhasznSrSsi
Iv..99/H.
sc
hervek

meghat6rozotr: mennvisAleket az MSZ 164g szabv6ny
szerint
referencia k6rUlrn6nyeken t6il ertetmezni

m;+" f;;;i:' -

15.c

6s 101.325 kpa

vonatkoziisdban a szezdd6s,aranya es igy a nzet6
r6i is az
lesz, igy a vonatkoz6 ferhaszndr6si hetyetn6t
zllro.

erej6n6l fogva ezen pozici6 ittsrAlr

mennyis{,ek vonatkoz5sSban

0"."r#

ittetercr-ti.i,"rui.iit8 p".i
3r. z4.oo 6rakor a jogszabdry

.ai irretetei-tanreitiiui-i orpontru.

r"r

Fentieket az opci6s

n*t ll opci6s mennyis4r terjes
eg6sz6ben jeren szez6d6sben -akk6nt
n6v szerint fertfintetett Ferhaii'natot
ifleti.
jeren
urr.u

r".ni,

.

Ferek
pontban
foglalt esete! nrint a Kbt. 141.9 G) o"t. ul ponqi-irurinii"r"t"t
6rt6kerik.
Fentiek
okdn
fethaszndr6 az drintett ferhaszndr6si rreryekn6r

kdtelezetts6gekSrt nem felel.

tu]lq:,tl.ito

hqtv 2ot9f9t

i

renti iaopontoi

kd;lid"ililil;

rendetkezik tekdt6tt kapacirassat. A
.tinziti,
teri.iletileg_iilet6kes f6rdg6zeroszt6 a l-cez
--s:f?f__nemoso tszetnave: +zoo Hajdriszoboszr6, Rdk6czi
u. 184. ; Cg. 09-09-013493)

4. Az ellenszolg6ltatas 6s megfizet6se

1.

Felek az aliibbiak 6s a m[iszaki leiriis (K6zbeszezdsi Dokumentumok 5. kotete) szerint rogzitik
az 5rk6pz6st 6s az azzal kapcsolatos adatokat.

2.

A f'oldgtn szez6d6sben meghat6rozott egys6gdra:

(PG) 2.853,41 HIJFIGJ+Afa, azaz

_ eg6sz

szilzad

k6tezer-nyolcsz6zdtvenh5rom
negyvenegy
HUF/GJ+Aia
ahol a (PG) meghat6roziisdnak menete megegyelif e doi<umentum
5. Kotetben leiftakkal
drtdke pedig a B mell6ktet aj6nlati tabt;izatabaln izerept6 6rt6kt<el.

3.

Ha a fdldgdz kereskederglle, vaoy varameryik kapcsorod6
szorg6rtat5sra a jriv6ben tov6bbi, a
felhaszn6l6t terhel6en kdzterhef vetnek kifsziintetnek
meg, a fizetend6 ellen6rt6k el6zetes
ir'.5sos 6rtesit6ssel - a kiviteVmegs.tintetett
irizten"i reiSteu"r-- *tiorirl"-r.'n-'r.l,,ooe,
kijton modositdsa n6rkrir. Ferek rogzitik, hogy ezt a Kbt.
r4r. g (4) u"i. p""tiJu", r"sr.rt
k6nilm6nyk€nt 6rt6kelik

ij

4'

A Felek meg6llapodnak, hogy. a filldgitzfqyaszrirs utan
flzetend6 dijaknak az elszdmoldsa a
tiirsvh6 ers6 napjiit6r a
r.ri:aig
i"r"oo
io6szarii
di.jii,r'rl-n ji"' jrout
_o.rprT.gg,;q
eseteket, ahol az eloszt6 ett6l
elt6r6 leotvasiiit it*atm..j. n. Felhasznd16
bdrmely foqyaszt6si
helve vonatkozdsdban az etszdmotasi ioosziiior
" iiiiro'r,."ri.Eo'[i'r,'ili
ertiioilrv!#i

.,

unrur

k6ltsegeit kdteles kUlon megt6riteni.

5.

Elad6 jogosurt szdmldt kibocs6.tani fogpsztdsi
heryenk6nt a tirgyh6napot meger6z6
sza'itoi, tlror,ii-Zsrendszerhaszndraii ter:esitm!-nvoiiar

a

l:ffirn:"ffi,.'.etoszt6i,

6.
7'

A Felhaszniil6 el6leSet nem fizet.
Az ellen6rt6ket, az: igazolt szezoo6.s3ery
telje.sit6st k6vetcien havonta

kiiillitott sz6mla alapj6n
hery^szerinti
iirtZ,iln'y lretnaszn6t6; egyenriti ki a sz,mra
""t"eta
30 nap nzetesi na*rio?vli'i'li,i.
iis. g (r), (s)-(6) bekezd6se, tov5bhi
6:130.9 (1) szerint dtutaldssal.

ut6rag, a ferhaszndr6si
'k6zhezv6rer€t
k6vet6
a ftk.

8.

A penziigyi terjesit6s fertdtere az Art. 36/A.
s-ban fogrartak terjesiir6se.

9.

5d6shez vezet6 etjdr5s, az etsziimotds,
a szdmtdzis, roviibbd a kifizet6s
ll:9Tz:t
penzneme: magyar forint
IHUF].

10.

11.

A terjesitdsi

id6s;zak rei5rta. vagy
szez6d6s messzin6se[ tovetoeli
kibocsiijtiSsin.
K6sedermes fizet'5s eset6n

a

terjesit6si id6szak rejarta er6tti megszun6s
eset6n a
trrr#naro fer6 vesersz,mor6 szdmra

n.#il;;"rt;

-

FerhasznSr6, mint szenfr5 hatosiig
a ftk. 6:155.6
szerinti 6s a kds;ederemmer ar6nyos^k6seder;i6r;i;tl
-:rrnt"tt.
u
rut.in
tdrv6nyben
rcgzitett
behajtiisi kolsegiitatiinyt k6tetes megfizetni
., ii"oO iJ#r"l

Felek rcigziti[ f'ogy fizet6si kotehzetbeiget
csak a jeren szez6d6snek 6s a hatdryos
mindenben mesferer6 r.a-ntru Jr i"rre'r.:l#inek
Ferhaszndr6 6rtari 6tvdtere

l:,n;,eTyJ*r*

l.J

/,,'

5. Adat 6s inform6ci6szolg5ltatSs

1.

A felhasznSlSsi helyek tervezett 6ves fogyaszt6sa 01.10,2016., 06:0O CET - 01,1O.2OL7,,
0610O CET id6szaka a ,,A mell6klet 2016", ,,20L6_20L7" fil6n tal5lhat6, int6zm6nyenk6nti
bont6sban.

kdzbeszezdsi eljiir6s alapjdn ellStand6 20 db. 20-100 6:/h k6zotti n6vleges mdr6
teljesitm6nnyel ell6tott, dsszesen 886 m3/h 6sszteljesitm6nyfi felhaszn6l6si hely,
dsszesen: 504,960 gnmr/6v szallitand6 mennyis6ggel, figyelemmel az opci6n6l leirtakat.

A

Felek rfuzitik, hogy a 20-100 m3/h kdzdtti n6vleges 6sszteljesitm6nnyel rendelkez6
fogyasztisi helyek r:set6ben nincs a Felhaszn6l6nak napi adatszolg5ltat6si k6telezetb6ge.

A
4.

A Felhaszniil6 kdteles a rendkiviili tizemzararrol az Elad6t halad6ktalanul ir5sban 6rtesiteni
(lev6l, fax, elektronikus lev6l (e-mail). A Felhaszn5l6 tov5bbd k6teles a teryezett
karbantartiSsr6l, annak pontos id6tartamilnak megjeldl6#vel az Elad6t annak tervezett
id6pontjdt 30 naptdri nappal megel6z6en drtesiteni. Eseti adatszolgSltatiisnak min6stil tov6bb5
a Felhaszn5l6val vagy a Fogyasztisi hellyel kapcsolatos minden egy6b adabzolg5ltatis.

Elad6 nem irhat el6 havi szinten kdtelezet6en elfogyasztand6 mennyis6geket. Ezzel
kapcsolatban minim6lisan 6s maximiilisan elfogyasztand6 tolerancia sivokat nem irrhat el5, 6s
ezzel kapcsolatban nem is potdfrazhat.

6, Szerz6d6sszeg6s esetei, szerz6d6ses biztosit6kok

1.

Felek jelen szea6d6sben vSllalt kdtelezetts6geinek megveg6se, igy kiildndsen a
szen6d6s meghirisuldsa, k6sedelme a jelen szez6d6s szerinti ko&Er 6s kirtdritds fizet6si
kdtelezeftsqlet keletkeztet, illetve a Szez6d6s mSsik F6l 6ltal ktrt6n6 azonnali hat6ly0
felmonddsdt alapozza mq a SzezSd6sben foglaltak szerint. Felek ismdtelten rogzitiK hogy
amennyiben a iogsert6 magatartiist csak egy vagy tobb konkr6t Felhaszn6l6 tanrisitja,
akkor a jogkdvetkezmdnyek csak vele szemben alkalmazhatoa( mely alkalmazand6 Vdc
V5ros Onkorm6nyzata vonatkozdsban is. Amennyiben a jog#rt6 magatart6st az Elad6
tan0sitja
6s ez a szerz6d6s felmond6sdt eredm6nyezi - akkor b6rmely Felhaszn5l6
felmond6sa valrrmennyi fulhaszniS16 felmondds5nak min6sUl.

A

-

S0lyos szez(ddsszeg6snek min6s0l kiil<indsen, ha Elad6

a.A

dokument6ci6ban szahilyozott, nem megszakithat6 fdldgdz teljesitm6ny
(m6r66ra n6vleges 6sszteljesitmdny) 6tadSsat 1 napot meghaladoan

jogszabalyt6l elt6r5en korl5tozza (nem biztositja),
b. a szezi5dott mennyis6gn6l kevesebb foldgS* szolgSltat,
c. forr6s, vagy rendszerhaszniilati szezSd6se a Szez6d6s hat6lya alatt lej6r, es az
nem ler0l a folyamatos teljesit€snek megfelel6en megrijit6sra,
jelen
d.
sz:ez6d6s titoktart6si rendelkez6seit nem tafia be.
e. ellene cs6delj6r6s, ragy felsz6molSsi elj5r6s joger6s elrendel€#re kertil sor, vagy
vegelszSmolSs al6 kerUl (v6gelszdmol6si k6relmet nyrijt be), ill. hivatalbol tdrlik a
cegjeSyz6kkSl

f. egy6bk6nt

.

a

kotelezetbdgeit nem, vagy hib5san teljesiti, 6s emiatt biirmely
int6zm6ny mfikod6seben akad6ly meriil fel,

t o.J-'

/r,'

g.ha a

hert6skOrrel rendelkez6 Hivatal az Elad6 m(ikod6si enged6ly6t joger6sen
visszalonja, vagy egy6b modon (pl.: ad6sz6m t6rl6se) a szerz&6s teljesit6sdre
alkalmatlannd v5lik,

4.

Srilyos szez6d6sszeg6snek min6siil kUlon6sen, ha Felhaszn616:
a. 30 napcn trili fizet6si k6sedelembe esik.
b. A foldgaz 6tv6tel6t 10 napot megharadoan szez6d6sbe ritk6z6en szr.inetelteti,

c. Jelen szez5d6s titoktartdsi rendelkezdseit nem tarua De.

5.

6s a tutek esyik6t sem terheti fetet6sses, ha a fdtdsdz
|:ll':::ll:ry<ioqs;e.o{nerc
ataoas-awetet csokkentesenek vagy szuneteltet6s6nek oka:
a. KorlSto;:5s vagy megszakit6s, amelyet a rendverirdnyito
vagy a

rendszeruzemertet6k biirmeryike, iil. jogszab6lyban erre ferjogosltottat
rendelt el.
b.Vis Mai,rr (A penzfizetesi koterezetts6get a vis Maior nem
6rinti

urri;ryirc

nem
ide€rtve azt az esetet,.ha.Elad6 megUizottja, aiv6llalkoz6ja -kifejezetten
*gy'"Stab;
Ferhasznir6 ferer6s#9i kor6be, tartoz6-, ue ttioo
6rdek6ben
tev6ke nyked6 harmadik szem6ly okoz Jzemzavart.)"gy ".i,GZry*"i
c. El6zetesen egyeztetett tervszer0 karbantartds '
d. Az 6wdrtel szez6d6sszerU me9ta9ad6sa.

;;;

Gdzforrds-hi6ny eset6n
hatdlyos vonatkozo jogszabdlyban
.:^ (xII.
.Tld9n!or.
(szez6d6sk6t6skot a 26s/2oog.
01.) Korm. i i+-rs.sl meghat6rozott szabdrvok
szerint kel etrdrni. tuthaszndt6 kijetent, trogy tudomdisal;,;;rk;ti;d#;;ri "###l
-azjogi szahirvoz6s6r6r (onkorrdtoziisi tiiter.iittseg),
oi terner kd6E;tt 6;;kr&;
FelhasznSr6 tudom.isur veszi, hogy
.*tatilo- ,"idszeruzemertetd enged.ryes

.

beavatkoziisi lehet6s6g6t.

A korlStoz5si besorordshoz szrrks63es adatszorg6rtatds
(ide 6rtve a m6dosit5s harad6ktaran
bejelent6#t

is) a

Ail;.rc""

toterezetts{e.
a kozbeszerz6si erj,rds
dokumentumaihoz k6pest a Ferhaszndr6 u"iioralr.
uiriatrozo aoat megv5rtozik, a
bejelentds mr"gt6terdt kcivet6en Erad6 k.teres
n"i"aert r""rr
Ferek rfuzftik, hogv az adatok viirtozSsiii -rot. '-i+l.s
(4) bek. a) pon!6ban
meg hatSrozolf: k szerint kezelik.
"
Ferhaszn6rn..

ftdr";;;r;jad;"1

7.

lmenlvjfef a jogosult korliitozdst . vagy megszakitdst rendett el a vonatkoz6
jogvabiityoknak
6s er6rriisoknak megfeerdn,
iJ"r"."n, de nem enged6ryezett
sziillit6s (mennvrses) tekintetdqel
"tri,i.
ptt.'r"r'"i"ir.rur6sre irdnpd6
szab6ryai
3szerint jiirnar: er, 6s az 6rintett g6zmennyiseg
uon"ttoiJoan nem tartoznak egym6snak
fizet.si kdterezettsd3ger. Amennyi.ben .' toiiato.as
uai-ilgszatitas jogerenes vort, a
Felek segitik egvmdst a fermeriirt r.arair ,"gliriiE#ert"i"orrt
Felhaszn6r6 az errendert korrdtozdst nem-ha;ga-vegre,-ukL,
"r:iia"*0""'i",
"
,. drintett
Ferhaszn6r6 a
jogszabiilyok szerinti potdijat kotetes
megfi zetni;, iird'6il'.

"l.tJ

vis maior krk.vetkezdse esetgl a, turer< k.teresek
egymSst harad.ktaranur 6rtesiteni.
Amennyiben
a vis maior hervzet csak az. euo6ndijeien-t"t<6;ik;;

iT_,:I_F,f.1*rdt6

lososutt

ff;:ifi?i f"l iJlennyiseset
9.

10.

_harmaait

wemetyt6l

az 6ves mennyis63,

"o

maior id6tartam6ra az

szriksd;es

gda
"'-rijr.ioe*n"z
ilew".iirrr_,
ilr. trlrrogvaszds esJA;

A FelhasznSt6 nem kdtetes a
kivUli gdzt
- dtuenni, igy ha a vabviinyon kivrili
19bvd1yon
6tv€ter6t
Ferhaszn6r6
visszautasiga-,
.r"' tt.oo resz6r6r minds.il
szez6ddsszeg6snek.

giz

a

"r-'

jos:::lq
l,r_:ll.:t,.r
fegtaoadisa.9119n a.josszerfien mestasad6 f6t terhdre nem
Keretkezik sem k6tb6rfizet6si, sem kdrt6rit6si
kbti,i"i"Gg, ie k6sedermi kamatfizet6si

tqJ

kotelezettsdg sem, ekkor a Minimum 6ves mennyis6get az 5tad5s felfiiggeszt6se miatt 6t
nem adott merrnyis63gel cs6kkenteni kell.

-

-

11.

Felek megSllapdnak abban, hogy amennyiben Elad6 olyan okb6l, amidrt felel6s
k6sedelembe esilt kdteles minden megkezdeft napt6ri naponk6nt brutt6 200.000.-HUE
azaz k6bzAzez:.er forlnt kdsedelmi k6ttEr megfizet6sdre.

L2.

Felek megiillapodnak abban, hogy amennyiben a szerz6d6s teljesit6se olyan okb6l, ami6rt
az Elad6 feleltis (Ptk. 6:185.!) meghirisul kdteles a jelen szerz6d6s 6rt6k6nek 200/o-nak

megfelel6 6sszeget megfi zetni.

IJ.

A kdtbert az drintett tulhasznSl6 ir5sbeli felsz6litds 0tj6n 6rv6nyesiti 8 napos fizetdsi
hatirid6vel. Amennyiben a felsz6lit6s k6zhezv6tel6t6l szdmftott 3 napon beltil az Elad6
nem menti ki a k6sedelmet (ir.5sban, bizonyit6kokkal egydrtelmfien al6t6mawtottan), a
kdttr6r elismr:rt k6vetel6snek tekinthet6 6s a Kbt. 135.5 (6) teljesiil6se eset6n Elad6
szSml6jdba a Felhaszndl6 Sltal beszSmithat6.

7, A nem megszakithato szolg5ltat5s felt6telei

L

Pc Elad6 a szez6d6tt, nem megszakithat6 6rai f6ldg6z teljesitm6ny maximum6t (ill. az
int6zm6ny mfikod6#hez sz0ksdges maximSlis mennyisd;et) (a m6r6k n6vleges
6sszteljesitmdny6t)
szez6d6s teljes id6tartama alatt koteles
fulhaszn5l6k
rendelkez6sdre bocs6tani, kiv6ve:
a) Jogszabdlyban meghat6rozott, ennek elrendel6#re jogosult Sltali korl5toz6s
eset6n.
b) Vis maior eset6n,
c) El6zetesen megiillapodott karbanbrtiis eset6t 6s id6tartam6t.

a

2.

a

El6zetesen meg5llapodott karbantart6s miatt a szolgSliatiist az Elad6 kizdr6lag az Elad6
6s az Eloszt6 g5zkimaradiissal jdr6 szolg5ltakis szUneteltet6se r,agy csdkkent6se
m6rt6k6ig r:sokkentheti vagy sztintetheti meg. Az Elad6 kdzremfikodik a g5zkimarad6ssal
j616 karbantaft5sok id6tartamiinak minimiilisra csokkent6s6ben,
g5zszolg5ltat6s
folyamatossag5t biztosit6 proviz6rium ki6pit6#t is bele6rtve.

a

8. AtadSs-5w€teli pont
Az 5taddsniil a frildgiiz mennyisd3i 6s minSs6gi 6tad5s-5tv6teli pon$a a FethasznSl6
fogyaszb:;i hely6t kiszolg616 6s az Eloszt6/Felhasznii16 tulajdoniiban 6s i.izemeltet6#ben
l6v6 elszdmol6 g6zm6r6. A f6ldgiiz tulajdonjoga az elsziimol6 gizm6r6 kit6$ csong6n
szdll 5t a Felhaszn5l6ra.

9. Egy6b rendelkez6sek

1.

A Felhas:n616 kdteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszabSlyok, az UKSZ valamint
Elad6 i..izletszab5lyzat6nak rendelkez6seit, amennyiben az jogszab5llyal vagy a
k6zbeszez6si elj5r6s iraianyagdral, ill. jelen szea6d6ssel nem ellent6tes. A Felhaszn6l6
viillalja, hogy a Szez6d6s id6tartama alatt foldg5z-5tv6teli tev6kenyseg6t az Elad6 fel6
fenntartja, kiv6ve az ezt akadSlyoz6 hat6s6gi intdzked6sek eset6t, illetve ha Elad6
szerzSd€sszegest kdvet el. Ebben az esetben Felhaszn6l6 jogosult az int6zm6nyek
mfikod6:;6nek biztosihisa 6rdek6ben halad6Kalanul int6zkedni harmadik f6lt6l val6
g6zbeszr:z6s 6rdek6ben.

2.

Az Elad6 minderrkor bebrua a vonatkoz6 jogszab5lyokna( az UKSZ-nek, a m0kodesi
enged6ly6ne( ii;debzab5lyzat6nak 6s a rendszerhaszn6lati szez6d6seinek a kdzbeszez6si
eljdrds iratanyag6ba, jelen szea(t6sbe ill. jogszabalyokba nem ritk6z6 rendelkez6seit. Az
Elad6 vSllalja, hogy a szea6dds id6tartama alatt frildg5z-kereskedelmitev6kenysel6t a
FelhasznSl6 fel6 fenntafia, kiv6ve az ezt akadSlyoz6 hat6siigi intdzkedesek esetdt.

Az Elad6 mindenkor a szakzerfien elj5r6 keresked6t6l adott helyzetben

fokozotban

elvdrhat6 magatartdst kdteles tanrlsitani, kUl6ndsen
a) A Szez6d6s teljesit6set vesz6lyeztet6 esem6nyekr6l a FelhasznSl6kat
halad6ktalanul 6rtesiteni,
b) A Szez6'd6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le
elvdrhat6 int6zked6st.
4.

Szen&6 Felek rogzitik, hogy jelen szen&6s csak a Kbt. feltdteleinek (141.9) teljesuldse

eset6n, lr5sban modosithat6. Felek rogzitik, hogy

a

-

szen&6s
alakszerfi
szez6d6sm6dositds n6lkUl - mfuosul az al5bbi esetekben:
a) felek kdzhiteles nyilviintartiisban foglalt adatainak m6dosulSsa eset6n a nyilvdntartiisba
bejegyzes napjdval,

b) felek kagsolatLart6ira,
5.

teljesit6sigazol6 szem6lydre vonatkoz6 adatok m6dosul5sa

eset6n a nr6sik fdlhez tett k6zl6s k6zhezvdtel6nek napjiual,
c) amennyibr:n a Kbt. ezt nem zdrja ki.
Fefek r<igziti( hogy semmis a szez(d6s m6dosit6sa, ha az arra ir5nyul, hogy az Elad6t
mentesits6k az olyan szez6d6sszeg€s (illetve szez6d6sveg6sbe es6s) 6s annak

jogkdvetkezm6nyei - ide nem 6rtve a felmondds vagy el6lliis jog5nak gyakorl6sdt alkalmaz5sa al6l, amely6rt felel6s (illetve felel5s lenne), vagy amely arra ir6nyul, hogy
Felhaszn6l6 iiwiillaljon az Elad6t terhel6 tdbbletmunkak6ltsegeket vagy indokolatlanul
egy6b, a szqz&6s alapj6n a Elad6t terhel6 kock5zatokat. E korben kijetenti Etad6, hogy a
kock5zatokat felm6rte 6s azt a jelen szez6d6sben foglalt ellenszolgSltatdsban teljes kdr en
6rv6nyesitette.

10. A szerz6il6s id6beli hat5lya 6s megsziin6se

1.

tulek jelen :;zez6d6s hatarozott id6re a teljesitdsig kotik azzal, hogy a jelen szez6des
06.00 CET- 2017.

szerinti folprmatos szolg6ltatSs biztositSs6ra az Elad6 2016. lO, Of.
10, 01. 06.00 CET id6szakra koteles.

2.
3.

Felek meg5llapodnak abban, hogy a jelen szez6d6s rendes felmond6ssal nem mondhat6
fel.
tulhasznSl6 jogosult 6s egyben kdteles

a szerzifi{st felmondani - ha szUks6ges

olyan

hat6ridSvel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szez(d6ssel 6rintett feladata ell5t6sar6l
gondoskodni tudjon - ha
a) Elad6ban kdzvetetten vagy kdzvetlentil 25olo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga
szerint jogk6pes szervezet, amely tekintetdben fennSll a Kbt. 62. S (t)
bekezd6s k) pont kb) alpongSban meghahirozott felt6tel;
b) Elad6 kdzvetetten vagy kozvetlenril 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemdlyben ragy vem6lyes joga
szerint jogkdpes szervezetben, amely tekintet6ben fenndll a Kbt. 62. S
(1) bekezd6s k) pont kb) alpong5ban meghatdrozott feltdtel.
Fentiek 6rdek6ben a szez6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt Elad6
tulajdonosi szerkezet6t Felhaszn6l6 sz5mdra megismerhet6v6 teszi 6s a r43. (3)
s
bekezd6se szerinti i.igyletekr6l Felhaszn6l6t halad6kblanul 6rtesiti.
fulhaszniil6

i""

4.

FelhasznS16 a sz-ez6d6st felmondhaga ha:

a) feltdtlenUl sziiksdges a szez6d6s olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely
eset6ben a Kbt. 141. g atapj6n rirj kcizbeszezdsi elj6rast kell lefolytatni;
b) Elad6 nem biztositja a Kbt. 138. g-ban foglaltak betartds5t, vagy az

c)

Elad6 szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogutodliis kdvetkezett be, amely
nem felel meg a Kbt. 139. S-ban foglaltaknak; vagy
az EUMSZ 258. cikke alapjiin a kozbeszezds szaMlyainak megszeg6se

miatt kotelezettsegszeg6si elj5r6s indult ragy az Eur6pai Uni6 Birosiga
az EUMSZ 258. cikke alapj6n inditott elj6rdsban kimondta, hogy az
Eur6pai Uni6 jog6bol ered6 valamety k6telezettsdg tefunh[6ben
k6telezettsegszeg6s t6rt6nt, 6s a biirosiig 6ltal megiilla-pitott jogs6rt6s
miatt a szez6d6s nem semmis.
5.

a.sze'?.&6s azonnali hat6-lyri felmond5ssal, azonnali hatdllyal megszr.intethet6,
ha valamelv
rer suryos szer:rodesszegest kcivet el, kurdnosen, ha jeren szez6d6s ragy jogvabaly
igy
rendelkezik.
BiSrmelyik f6l jogosult a szez6d6s rendkiv0li felmondiisdra abban az
esetben, ha valamely

vis maior esern6ny 2 napt5ri napot megharad6 id6tartamig foryamatosan,
n6lkUl fenniill.

7.

,"girikit6l

Efad6 kdteles tovSbbd a szenitdls bdrmery jogcimen t6rt6n6
megszfin6se (ide 6rtve a
bSrmely ferhaszn5r6 vonatkozii#.qn trirtlii6 " megszunes esetel isj
,i.01.
jogszab6lyban fogrart k6terezettseg6t terjesiteni
an'nak 6rdek6ben, riogv
,r"..oa*
----megszfin6sdt k6vet6en a gSzelldt6sa az drintett fetnaszniit6nai
biztositva l"sy*.---

"*t:n
"

11. Az alul-, 6s trilfogyasztds 6s jogkiivetkezm6nyei

A

szezSd6ses id5sza k sordn tdnyregesen. 6tvett f6rdgdz mennyis&3et (szt6ny)
az 6sszes
Felhaszn5l6 varamennyi fogyaszt6si hely6re dsszevo"ntan kell '
mfohatiirozni
ir"o.ioe,
megszfi n6#nek napl5vil.

'i

Pri,tdij m6rt6ke alulfogyasztis eset6n.
Alulfogyaszt6sk6nt definiiiljiik a felek azt az esetet, amikor
a szez6d6ses id6szakban
t6nylegesen a fentiek szerint szdmi,tottan 6wett f<iidgdz mennyis63
kisebb.
a
kritetez6en 6w6terre szeadrott 6ves mennyis(1
ioelgio*i",irii;)irl.

tsite"il

;i;i

a. l6tdij alana az 6t 1em vett f6ldgiiz
turhasznd

mennyis{;, ennek megdilapibsan6l a
gztas! heryeken
szez6c6ses-' ioosrai ara'tt e'lriGsaott
dsszesltett men nyis{;et kell fi gyelembe ven ni.

r6i

b'

rogvg

i

P6tdtj m6rt6ke az Elad6 5ltal 6sszevontan a Felhaszniil6i fogyasztasi
helyerre
megajiSnrott, a szez6d6ses id6szakra 6rv6nyes .sszevont
fdrdgiiz (morekura)
drj6nak 30%-a az 6t nem vett f.tdgdz
egy4ben r<irejezett;;;il;rd&;t:'

o

P6tdij m€rt€ke tf lfogyasztds eset6nr
Trllv6telez6s az, amikor a szez6d6ses id6szakban t6nyregesen
6tvett fdrdgiiz mennyis63
nagvobb, mint a k6terez6en 6tv6terre szez6d<itt- 6""t
;;;#ril- ,"".iir"g
(SZteny> 706.9413 gnm3/6v).

Le.

/h'

1.

a.

P6tdD alapja a t0lfogyasztott f6tdg5z mennyis6g. Ennek megdilapihi#ndl a
fogyasztirsi helyeken a szez6d6ses id6szak alatt a Felhaszn6l6i fogyasztdsi
helyeken az elfogyasztott dsszesitett mennyis$;et kell figyelembe venni.

b.

P6tdi m6rt6ke az Elad6_6ltal dsszevontan a fogyaszt6si helyeke megajdnlott, a
szez6d6ses id5szakra 6rv6nyes 6sszevont foldg6z (molekuta) Ofdiai ZO"A_a
szoroaa a trilfogyasztSssal 6rintett foldgdz GJ esys€sben kifejezett mlnnyi#96vel.

Elad6 amennyiben sziiks€ges, akkor 34,5MUgnm3f(it66rt6ket alkalmazza
dtsz6mihisok
soran,

3.!if,,l!,
llulr9ovarqs1 qotdfat v5c Viros
varos unKormanyzata
kozdtt megkdtdtt

onkorm6nyzata fizeti mes az Etad6 6s V5c
szez6d6sben meg6llapitott szlhilyok megfelel6
potdiji6r sziimra csat a tefesit6li iooszar uegd'al

alkalmaz5sdvar azzar, hqy
szdmlSkkat egyidejfi tes r6iiittiat6

ri.

"rrr-irorol

12, Adaty6delem, kapGolattart6s, egy6b rendelkez6sek

I.
2.

A szez6d6 felek k6telesek betartani az adatvdjelmi
szabdlvorat.
tulek. meg6rrapodnak abban,.. hogv kurcin.i-i"tintuiiJ''Lir.rrasan

kezernek minden
esvm6snak 6tadott, rizreti titor<nir,i.oiuro'i.ioiraioi,
inficrmdci6t, dokumentiici6t, aoatog ameryeklt
rr6ru"n-oi.lirurnur min6sitettek (bizarmas
informSci6), vagy jogszabaly annak min6jft.
uzreti titok a gazdasdgi tev6kenyseghez kapcsorod6
minden olyan t6ny, informSci6,
megold5s vag'1 adat, amerynek.'nviivd$$;_
hoJ.;a, ittet6kterenek 6rtar tcirt6n6
vaov ferhaszndrdsa a^jgbrYrtroortlr,l pe-n-ffi
gazoasagivagy piaci drdekeit
1-eo^1;zdse
seftene vagv vesz6rveztetn6,.6s ameryneri
titokban ta'rtai

"u6ririlffi.":il;

+o"ftu"i'J;dJi';

4.
5.

o.

szriks€ges int6zked6seket megtette.
A Felek titoktart6si k<itelezetts{7e. a tudomdsukra jutott
r.izteti titokra 6s bizalmas
inform6ci6ka, igy kril6n6sen szakmai megolddso,
fnoui-no*_ru is kiterjed.
A tutek a szerz6d6sser kaocsoratos.okm-6.v"t"i'*
a szez6d6s
teljesit6sere hasznirharidk fer. A.mdsik rer
Lrai"t"s io"iiragvasa nertur iryen informdci6t
egyik f6t sem tehet kdzz6. h".muait sremJiv-r".d;ri"'.:,r:;:enem
bocsathat, kiv6ve, ha ezt
6rv6nyes es hatarvos jogszabSfv
t"t"r".o *g-y ;;idv.oirooig u.gv miis hat6sag,
3lnjrin
arramigazgatdsi szerv errenderi. A retet<
erroi t rtoz"tt i""ri'LreKodagak egymdst
irdsban
"megkOtdese
a vonatkoz6 bir6sdsi, vaov mds hat6sigi
h.Ur;;t
meilett.
A Ferek kdteresek a hatd#o

i.i"ir?dk"t'd#;g

kezetds6re' Nem

[8:l3il*art:|"
7.

(bir6s5sifist;;&;;il#:,
"gil;fi

tekinthetd-pp,ti!,

adott informdci6 tozismertsesEi-ai

A szen&6

iryen informiici6k meqferer6
informdci6nak, ami mdr

i*ltr"ni"d''iii'"*
J-ra

uironyiti., u,n"rvir"."""r

Fetek tudomdsut
q v.optfozo jogszab6tyok es megiiilapoddsok
szerinti itetdk€s eten6z6 szervezeteri feraaates rri;"storuknek megferer6en jeren
szeaSdds atapjdut szoto6t6
i,rren _szezcid6s tetjesit6set
ellen6rizhe'( rdszukre J iocszabSry
.|3z.f:r:fel-"riarii
szerinti informScio ,i."g"ou*
rizreti titokra var6
hi\6tkoz6ssal rem tagadhat6 ireg.
Az illet6kes eilen6zd szervezele!_:l-el6z6se,.
helyszini vizsgilata eset6n Elad6 koteles
minden segib;d3et furhasznSr6 resz€re
megadni.
tretysz-ini vizsg6raton jeren renni az
h,rtekonysdsa 6s rethaszndro-- k;A;;,tg;"i"ek
mesfetet6 tetjesir.se
:li":_"fiH
Felek kifejezeltten rogzitik, hogy, tudomiisuk
van arr6r, hogy FerhasznSr6 kdteres a
Kdzbeszerz

f:r.!^lpf

'el

i

9.

6si Hat6sdgnak bejelenteni, ha

a)

Etad6

*"oli!^d:::

sityosan messzegte 6s ez

,f,n"tezettseg6l
szezcid6s fermond5sahoz
vagy erdirasnoi,'Grterites

a

szezddds atapjdn Jiralmaznato

a

ia""tlier"r*ri""i

_jGi- EH;ilJz.ri#;

f""t

/t,

6rvdnyesit6s6hez vezetett. valamint ha Elad6 olpn magatart6#val,
amely6rt felel6s, r6szben vagy eg6szben a szez6d6s lehetetleniilds6t
okozta. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szez6d6sszeg6s leir6#t, az
annak alapj5n alkalmazoft jogkdvetkezm6nyt, valamint hogy a szerz&6
f6l a szez6d6sszeg6st elismerte-e, vagy sor kerUlt-e ana vonatkoz6an
oerindihisra.
b) Elad6 szez6d6ses kotelezetts6g6nek joger6s birosdgi hat6rozatban
meg5llapitott megszeg6se eset6n a szez6d6sszeg6s t6ny6t, teir6siit,
l6nyeges jellemz6it, beleertve azt is, ha a szez6d6lszeq6s a szez6d6s
felmondiis6hoz ragy
szez6d6st6l val6 eldllds[oz, kdrterit6s
kdveteles6hez vagy a szez6d6s alapj6n alkalmazhat6 egy6b szankci6
6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint Elad6 szen&6
olyan
magatartds6va.l, amely6rt felel6s, (r6szben vagy egeszben) a se.;:&6s
leheteueniil6#t okozta.
Felek fenti k6rben
-megdllapodnak abban, hogy Elad6 nem jogosult a fenti adatok dtad6sa
miatt a Felhaszn5l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyeliteni abban az
esetben sem,
ha_b6rmely. iiFdott t6ny, vagy koriilm6ny ut6uu nem bizonfulna val6snak,
tiv6ve tra ezzei
a FelhasznSl6nak az adatok 6tad5sanak pillanatdban tdnyver0en tiszt6ban tellett lennie
(nem tartozik. id9
llryr iogszab6ry-6rtermez6sb6r vagy t6ves t6ny5ilils-ertet;;;b6l
szafmazo Kortilmeny, kiv6ve ha az a FelhasznSl6nak felr6hatoan kdvetkezett
be).

a

f6l

10.

.

11.

12.
13.
14.

15.

IA

A jelen titoktartiisr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a szez6d6s megsz(n6se
ut6n is hatdlyban
maradnak.
Felek.megiillapodnak, hogy a fenti titokvejelmi rendelkez€ser nem
terjednek ki mindazon
irarokra, mery vonatkozds6ban jogszahiry a fentiekt6r eileni6tesen
jll.
ldptgl.'g
Felek kijelen-tik, hogy a szez6c6s terjesit6se'ben folyamatosan
egyuttmiikodne[ '.il;ik;;ik.
a retmerui6
probl6miikr6l €gymiist haladdktalanul 6rtesitik.
fulek jognyilatl<ozataikat kiz6r6rag lr6sban, az 6wetel heryet 6s idej6t
azonosithat6 m6don
igazol6.m6don tehetik_ meg drv6nyesen. A ferek a fentieken
ertir az ereKronikus reverez6s
(e-mail) 6s a fax form6jiit is)
Felek. k6pvisehtdre (iognyiratkoza,t tdter6re) az ott megjer6rt
esetreges korrdtozdsokkar az
alSbbi szem6lyek jogosultak kizdr6lagosan:

Felhaszn516 mognevezdse

N6v, beoszt6s: Lambekn6 Gdl Gabriella igazgat6

El6rhet6s6gei (lev6tcim, tet, fax):
Jognyilatkozat korlStozdsa:

ZOOO

--

V?c,-V6m u. 11 .,06_27_317_092

Uegs.ztas, Cegledi M6nika beszea6si r6szleg
!.ey,
El6rhetdsegei(lev6lcim, tet, fax) : 2600 viic, Kdzliirsasdg
ceoledi.monika@racholdino. hu

it

34., 06_30/583_0042

Elad6 reszdr6l
N6v, beovtiis: T6th Sdndor
El6rhetSsegei(f ev6lcim, tel, fax) j.
:

U17 Budapest, Infopark set6ny 1., +36 30 236_t272;
fax: +36 148ti 5698, e-mail: Toth.Sandor@e2hungarfhu --lognyilatkozat korlStozdsa :
N6v, beoszt6s:
Et6rhet6sesei(b"a[ir;i"i;];;j; "

Jognyilatkozat korliitozSsa

t7.

:

Jelen szez5dest 6rint6 osszes jognyiratkozatot a k'jerort kapcsorattart6
kizdr6rag irdsban
az Stv6ter herv6t 6s idej6t dokumenidr6 moaon te'neti rde'.'',env"r"n.
-

-

Er"rtilii rli""a

f.ri

,/tr,

18.

19.

20.

ill. fax eset6n az Stvdtel igazoliisit megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol6s k6r6se, ill.
fa{elent6s).
Amennyiben a :;zerz&6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat6rid6t nem tfiz, akkor a
jognyilatkozatot annak okinak felmerul6s6r6l (iognyilatkozatot tev6 tudomdsdra jutasat6l)
sziimltott 3 munkanapon be[il kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b6l niviaebb hatiirid6
nem deriil ki.
Minden,.a. mSsik f6lnek benyrijtand6 jelen szez6d6s t6rgy6t 6rint6 dokumentumot a jelen
szerz6desben meghat6rozott kapcsolattart6 cim6re kell -megkuldeni. A kiildemEnyt faxon,

elektronikus lev6lben illet6leg postai k0ldem6nyk6nt keresztril feladott jognyilau(oz;te;A;
a megdrkezdst kovet6 ersS munkanapon, vem6ryes iitad6s eseten azonnal kdzbesitettnek
kell tekinteni.
kapcsorattart6k akaddrvoztatasa eset6re a ferek meghatarmazott
fpllt?lijk,es
neryeEesror
r(oteresek gondoskodni, melynek elmaradSsa nem eshet a
mSsili f6l terh6re.
Amennyiben varamery technikai
a kiirdem6nyek fogaddsdt akad6ryozna,lrr. i"n"t"tr"r.e
_ok
-niua
tenn6, felek kdtelesek a miisik felet
err6l - iileive a
megszrneseror
naraaEGranur
rdvid 0ton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyiratkozat
teteroion is megteheta;;;;h-og;
az akadSlyoztatdsi nyiratkozat terefonon t6rteia rateiaen"k
igazordsi a nviratfozattevBi
terheli.

l^f'fg!

-

27.
22.

Felek meg6rrap'odnak hooy. Vdc. V6ros Onkormiinyzata
egyebekben
szezddds
vonatkozii#bar a Ferhaszn6ldk nev6b";;;r"k k;;;*iol"lent.r
Erad6 fer6 erjiirhat.
,sy jdrnak et jeten szez6des nlUrya,iariennarrt"ilutt,

a

:::fi:.I:t"f
ooKumentumokat,

hqy

r"i"rii u
az megfererjen a szez6d6s tii<citdsernet<. szezaoo Gv
rerEi tu"r!.iir,

hogy egyikuk sem tanrlsithat olyan magatartist,
amery
a miisik rdt jogos drdekeit sertenel sr",'OiO-r*i",L a szezriaessl "rreniet"llenn"1
i"g.itii, n"d .
kezelese soriin az adatvdjermi jogszabdryot
.."no"rt"r"r"ii-,i,arad6ktaranur betartidk.
'rarit "Ei'riio"r,"i,
Felek megerra'odnak abban, hogy minden
teuekenysugi.it;Jmesszemen6en szem er6tt tartva j6inak
er, ta,td;i;v;
oryan magataruist6r, amery
a m6sik fdtnek ak6r vagyoni, akdi nem
szen6d6 Ferek haradd]<taranut rciteteset'3leri',.^
i".'
feret a tudomdsukra jutott
minden 6rtes.ir6sr6r, dokumentumror, inroimac]or6r,
Jr"]v
;eren szezid6s terjesirtd#t
al<adSlyozza, vagy befolydsolia.
S-19ne6 Felek megiilta@*k, hTI jelen
szea6des hatdlya aratt _ a fentieken t0l _
is
-h"ny.;;;L"
szorosan egyiittmfikodnek, 6s mindent
megtesznek unnit era"te;r;
szez6d6sben kitfiz6tt c6lok megrat6suSanal.
tulek megSllaFodnak abban. hogy amennyiben jelen
szezid6s bdrmely pontja kogens
vagy a, t6ioeszezesi eriaii, rl"i"i"r"
1g1abflvba,,r;tkozne,.
ervenyu dokumentum,nak
r'rrrarmavar eilernt6tes renne, akkorjeren
*oojorJ"nii"i"t
minden tov6bbi joscsetekm6nv, isy.irironosen
.
kciterez5 drv6nvii jogszabarvi rend"rk".6t;.ilG;b";;;&,
ooKumentumi renderkezds
Kerrit. Fentieker keil mesfetei6en atkatmazni
.k"/",
kogens jogszaMty akk6nt
renderkezirt hogy varamerv renderkez6se
(ragy a szezciddsben
szcivegszeruen szerepernie ke[),6s
azt
r."=o,ioe, nem tartarmazza (az
adott rendelkezds a szez6d6s rilsz6t kepezij.-'
Felek megd'ar'odnak abban, hogy
jeren ve,,6d6s 6s az Erad6
.amennyiben
6rtar haszniirt
hasont6.;osf.i'e'ega
oft,ii r6li,ti JrtZ'.Jiunn",
vagy.

23.

24.

;il;"il#:l

;;an
;i;#:'
"il;;ilj,t .irit

.

'**'*^ ""'-

ra,to;il"raa;;j;'6;":
;rA;;';;;rA;
;6ili':;;**ffi

;l;;;;;;ry
; ;il6d;;r."
rr;""g;;ii;;

27.

:J;[il"l=tJ:sy

zJ.
30.

a*or;eren-sieiitZs

Amennyiben jeren szez6d6sben. oryan
renderkez6sek renn6nek feterhet6e(
ameryek a
szez6d6s szerinti fogyaszt6si heryeire
n"r
.rurrurunoiukl
azorat
az
adott
fogyasztdsi
nerv,vonatkoz:isSban figyermen kivi.ir.
keil h"gt;a;t'h"ry'amennyioen
a dokumentdci6
ilr. Kogens jogsizahilv az alkalmazand6
szabS-tyt ,.s;au,-# iar alkalmazni.
nem szabdlvozott reroeseiG'n' il-ugv".orag jogszabdryai

',r?'""1.0i1"f*'utben
az
tulek megSllapodnak abban. hpy
nem fizethet, illetve szdmolhat el a szez6d6s
tetjes*s.vet .sszefrige6sben orytn .qpdg
rtirsesekei,

;il;;i.;'i;i.

62. g (1) bekezd.s k) pont

lLlii

lq

ka)-kb) alportja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tdrsasSg tekintet6ben meriilnek fel,
31.

32.

6s amelyek E ad6 ad6koteles jdvedelm6nek csdkkent6s6re alkalmasak.
Felek a jogvitiik eldontdsdre - hatdsk6rt6l fijgg5en - kikotik a Felhaszn516 sz6khelye szerinti
JdrSsbh6sdg/ Tdrv6nysz6k kizS16lagos illet6kess6g6t.
A ki.ilfoldi ad6illet5segfi Elad6 a szez6d6s al6ir.6#t k6vet6 5 naptdri napon behil srilyos

-

terhe mellett - koteles a szez6d6shez arra vonatkoz6 meghatalmaz5st
csatolni, hog'/ az illetSs6ge szerinti ad6hat6sdgt6l a magyar ad6hat6sSg k6zvetlenUl
beszerezhet arz Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orszigok kozdtti jogsegdly ig6nybev6tele
szerzcSddsszeg6s

33.

n6lkril.
Jelen szerzcideis annak mindk6t f6l 6ltali alSh6s6val 16o hatdlvba.

VAc, 2016, szeptember 26,
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