
F6ldg6z-kereskedel mi szerz6d6s

mely ldtrejiitt egyr6szr6l: V6ci V5rosfejleszt6 Kft.
sz6khelye: 2600 V6q Koztarsasag 0t 34'

Ad6szSm: 1486736r-2-13
k6pviseli: dr. Tar Gydrgy ugyvezet6 igazgato

mint Felhaszn6l6 (tov5bbiakban: Felhaszn616),

m5sr6szr5l az E2 Hungary Energiakereskedelmi 6s szolg5ltat6 26rtk6riien Mfik6d6
R6szv6nytSrcasiig
szdkhely: 1117 Budapest, Infopark s6t5ny 1.

k6pv: Krascsenics Roland vez6rigazgat6 6s Tordai P6ter pdnzUgyi igazgat6
cegjegyz6kw6m: 01 10 048540
ad5szdm : 25343502-2-43
mint Elad6 (tov6briakban: Elad6) koziitt az alulirott helyen 6s id6ben, az al6bbi feltdtelek
mellett:

1. El6zm€nyek

Felhaszn6l6k nevd,ben 6s k6pviselet6ben Viic Vilros Onkorm6nyzata a helyben k6zpontositott
kijzbeszez6si elj5 r5s keret6ben kdzbeszez6si elj6r5st folytatott le a 2015. 6vi c(uII' t6rv6ny
(tov6bbiakban: Kbt.) II. r6sze szerint, nyilt elj5r6s keret6ben ,,Ftildgiiz eneryia beszerzisd'
megnevez6ssel. A nyertes aj6nlattev6 az eljiir5sban az Elad6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak
megfetel6en a szez6d6s vele kertil megkot6sre. Jelen szen6d6st (tov6bbiakban: Szerz6dds) az

egyes Felhaszn5l'5k kUldn-kiJbn kdtik meg, azzal, hogy az egyes Felhaszn6l6k egym5s
szez6ddsveg6si6rt nem felelnek. Az aj6nlati felhivasban rogzitett triF, ill. alulfogyaszt6s
vonatkoz5#ban a fizet6si kotelezetts6get V6c Vdros Onkorm6nyzab vSllalja. az6rt az egyes
Felhaszn6l6k nem felelnek. Felek a beszezdsi ig6ny teljesit6se 6rdek6ben az al5bbi szez6d6st
k6tik.
V6c V6ros Onkorrniinyzata 6s a Felhaszn5l6k k|elentilq hogy a 2013.6vi V. W.8:1.5 (1) bek 7.

ponga alapjdn szez6d5 hat6sagnak min6s0lnek.

A szerz6d6s t5rgya

Elad6 jelen Szez6d6s alapjiin kotelezetbeget v5llal a SzezSddsben meghat6rozott
mennyi€gfi 6s min6sdgfi fdldg6z elad5#n (teljes k<ir0, a foldg5zrendver haszn6latat is
biztoslt6 m6don) a tulhaszn6l6 r6sz6re, a dokument6ci6ban r6szletezett, az adott
Felhaszn6lt,ra vonatkoz6 5bd6s-5tv6teli pontokon. A Felhaszn6l6k fogyavtasi helyeit, a
rendszerhaszn6lati dijakat, illeWe a sz6ml6z6s adatait a jelen szez6d6s, illetve annak
efuiilaszthalatlan melldkletei tartalmazziik.

Az Elad6 a kapacit6slekdt6st6s minden egy6b sziikseges l6pest kdteles tov6bhi megtenni
annak 6dek6ben, hogy a rendszeriizemeltet6k a szez6d6s szerinti ftildgiizsz6llltast
befogadjiik, j6v6hagyjSlq illeWe teljesitsek. Ennek elmarad5sa az Elad6 oldal6n
bekovetkez6 silyos szez6d6sszeg€snek sz5mit. Ennek megfelel6en Felhaszn5l6
meghatalmazza, 6s egyben m$bizza az Elad6t, hogy a szi.ikseges rendszerhaszn5lati
szez6d6rnket megkiisse, 6s e9y6b jognyilatkozatotokat nev6ben 6s helyefte megtegye.
Egyben f?lhaszn5l6 a sziikseges rendszerkapacit5sok tekintet6b€n a rendelkez6si jogot
Stadja Elad6nak.

Az Elad6 k<jtelezi magiit arra, hogy az 6ltala beszezett fiildg6z-mennyisegekb6l a Felhaszn6l6
r6sz6re a dokumentiici6ban meghat5rozott fogyaszt6si helyekn6l a szez6d6s hatalya alatt a
felmeru16 valamennyi f<ildg5zi96nyt fol)€matosan kielegiti. Felek ez alatt 6rtik, hogy az Elad6
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3. Szerz6'diift menny,is6g 6s teljesitm€ny

1' 2016. 10. 01, 06'00 CET - 2017. 10. ol. 06.00 cET terjesit.si id6szarradsszesen 504,96ognme.

megkdt minden olyan veadd6st, ill. megtesz minden olyan jognyilatkozatot, toviibbS
int6zked6st, mely a hat6lyos jogszabdlyok szerint szUksA3es ahhoz, hogy a fogyasztdsi
helyeken a sz0ks6ges mennyis6g rendelkez6sre 6lljon.

tulhaszniil6 krjtelezettseget vSllal arra, hogy a teljes gdzig6ny szriks63let6t az Elad6t6l szezi
be jelen szez5d6s id6brtama alatt a dokumentaci6ban szerepl6 fogyaszt6si helye(i)
vonatkozisiiban .- kiv6ve, ha Elad6 szez6d6sszerfien nem teljesiti i' rctee.etts4dt.
FelhasznSl6 ennek megfelel6en v6llalja, hogy a jelen fulhaszndl6ra vonatkoz6 tr"o6j6tt
fdldg-52 mennyisd,get az Elad6t6l Stveszi 6s innati ellen6rt6k6t a Szez6d6sben f"gfuft"l.if.
megfelel5en az Elad6 szSm5ra megfizeti.

tulek.. 
. 
rdgziti( I'ogv a Ferhaszn6r6k egymiis koterezetts6qei6rt iI. esetreaes

szez6d6sszeg6sei6rt nem fetetnek, igy egyik Fethiszn6t6 szezcid6sszfr6i" 
'ni"tt 

iog;iirr'n;m5sik tulhaszn5r6var szemben arkarmizni nem rehet. Ezen pont megsert6i sityos
szea6d6sszeg6srrek min6s0l Etad6 r6szdr6l. Amennyiben bdrmely okbot var#ev r"rn.ii"'aiJ
vonatkoz5sSban a szez(d6s megsz(ini( az csak az adott turhaszniir6ra t.i ti, i ,r".,oai, utobbi Felhasznd16 vonatkoz6siiban v5ltozaua n tartalomma I marad fen n.

Felek jelen egyeli szez6d6sb"r. 
F. fy.rgl rogzilirq hogy a kirgyi kdzbeszez6si erjiir5sban6rintett Ferhasznir6k potdijfizeGsi k6tergzgitiel'nerrl jig;subk az egytittes szez6d6ttmennyisdShez r.504'950 gnma) kdpest b6rmery megosir6iban t 40 0/om6rt6k0 0pci6smennyiseget (opci6s mennyis6ggel niivett6rtei: iOe.s+S gnmSl igenvUe vlniiAz opci6t a (egeszben vagy r6szben) a s.ezooes rraLtya aratt barmery furhaszndr6,bdrmerv.mennvisesben rehrvhatja. r koiben er.Jo.ur t"r:"rfueri r."iG;t#r; ilti'd;k:Az opci6s jog gvakorriisbra vonatoz6 jognyiratkozatnak-rinorur-r.r-.0-ottt6;;6;;

felhaszniilt) m,:nnyis4rben), amennyiberi ti6rmety rernasinar6 ,i op.ri ,i"",i'ir&-#iawesz.

A meghatiirozofl. mennyi#geket az MSZ 1648 szabviiny szerint 15 oc 6s 101.325 kpareferencia konitm6nyeken tett 6rtetmezni mrG i;;;i.' "'

fl^el rogzitik' hogy az, A" meldkretben meghatdrozottak vonatkoziisdban az Nkt. m6dosit5sa(2011.6vi c(c rv..99/H. g-a).okan 2ot7.'ot.0i.;.pj6t6r ; kur6n megjerdrt ferhaszndr6sihetvek vonatkoziisdban a szez6d6s aranya 6s igy a nzeidi6iis az irretet"rii.i"r,ii"iitorp""i
Iesz, igy a vonatkoz6 ferhaszniir5si.heryekn6r zliro. oe."ro"r'I. z.oo orti,i ,;"grl#r;erejdn6l fogva ezen pozici6 6tsza| ai irr"t"r."i-iunr."iur"i-li
mennvisesek vonatkozds;ban akkent ker alkarmazni, n*r?l'#i.rXlt:"^;ir11"ffi::
eg6szdben jeren szezcid6sben n6v szerint fertfint"tutt r"*'.#eiJ, iltii.;bH;r';. iltt5ifoglalt esetet. mint a KbL r4r.g (4) tur. ul po"tii-it"riiii"r"t"t 6rr6kerik. Fentiek okdnfelhasznSt6 az 6rintett rerhasJnirisi nevemet ? r".ii -io'op"rtot 

kovet5en fermerur6kdtelezetts6geklrt nem felel.

Felhavn6l6 r<rEzrti, hogy 2076-2077-g6nevre nem renderkezik rekot.tt kapacit5ssar. Ateruletileg_illet6kes f6rdg6zeroszt6 a n-cRz oso rster.rrerve, +zoo na;o,rsrodszlo,-iltiaiu. 184.; Cg. Cr9-09-013493)
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4. Az ellenszolgSltat6s 6s megfizet6se

1. Felek az al5bbiak ds a m0szaki leir5s (Kozbeszez6si Dokumentumok 5. kdtete) szerint rdgzltik
az iirk6pz6st 6s az azzal kapcsolatos adatokat.

2. A f6ldgitz szez6d6sben meghatiirozott egys695ra:

(PG) 2.853,41 HTJFIGJ+ Afa, azaz

k6tezer-nyolcsziiz6lyenhSrom eg6sz negyvenegy szitzad HUF/GJ+AFa
ahol a (PG) meghatSrozdsdnak menete megegyezik e dokumentum 5. Kdtetben leirtakkal
6n6ke pedig a B mell6klet ajiinlati t6bl5zataban szerepl6 6rt6kkel.

3. Ha a f6ldgiiz keresl:edelemre. vagy valamelyik kapcsolod6 szolgiiltatdsra a j<iv6ben tovdbbi, a
felhaszniil6t terhel6en kdzterhet vetnek kilszfintetnek meg, a fizetend6 ellen6rt6k elSzetes
ir5sos 6rtesit6ssel - a kivitett/megszfintetett kdzteher m6rt6k6vel - viiltozik jelen szez6d6s
kiildn m6dositasa n6lktil. Felek rogzitik, hogy ezt a Kbt. 141. 5 (4) bek. a) pontjSban foglalt
k6rUlm6nyk6nt 6d6kelik

4. A Felek meg5llapodnak, hogy a f<ildgdzfogyasztSs utin fizetendS dfraknak az elsz6molSsa a
t6rgyh6 els6 napj6t6l a targyh6 utolso napj6ig terjed6 id6szakra t6rt6nik (kiv6ve azokat az
eseteket, ahol az elc,szt6 ett6l elt6r6 leolvas6st alkalmaz). Ha a FelhasznS16 bdrmely fogyasztiisi
helye vonatkoz5s6ban az elsziimo16si id6szaK6l elt6r5 helyszini m6r6leolvas6st k6r, rigy annak
k6ltsegeit k6teles kiilon megt6riteni.

5. Elad6 jogosult sz6mlSt kibocsdtani fogyasztasi helyenk6nt a t6rgyh6napot megel5z6
h6napban az doszt6i, sz5llitoi, tiirol6i 6s a rendszerhaszn6lati teljesitmdnydijak
vonatkoz6sdban.

6. A fulhaszniil6 el6leget nem fizet.

7. Az eflen6rt6ket, az igazolt szen6ddsszerii teljesit6st k6vet6en havonta ki6llitott sz6mla alapj6n
, ut6lag, a felhaszndl6si hely szerinti v6telez6 int€zm6ny (Felhaszn6l6) egyenliti ki a sz6mla
k6zhezv6tel6t kovet6 30 nap fizet6si hat6rid6vel a Kbt. 135. g (1), (5)-(6) bekezd6se, tov5bbS
a ftk. 6:130.$ (1) sz,-.rint iitutal6ssal.

A penzi.igyi teljesit6s felt6tele az Art. 36iA. S-ban foglaltak teljesril6se.

A jelen szez6d6shez vezet6 elj6r5s, az elsz5mol5s, a sz5ml5z5s, tovdbbd a kifizet6s
p6nzneme: magyar forint [HUF].

A teljeslt6si id6szak lej6rta, vagy a teljesit6si id6szak lej5rta el6tti megsz[in6s eset6n a
szerzSd6s megszfin6::6t kovet6en Elad6 jogosult a tulhasznSl6 fel6 vdgelszdmol6 sz6mla
kibocsSjt6sara.

K6sedelmes fizet6s eset6n az 6rintett Felhaszn6l6, mint szez6d6 hat6sag a ftk. 6:155.5
szerinti 6s a k6sedelemmel arSnyos k6sedelmi kamatot 6s a ktil6n tdrv6nyben rogzitett
behajt6si koltsegStal6nyt kdteles megfizetni az Elad6 r6sz6re.

Felek rfuzitik, hogy fizet6si kotelezetts6get csak a jelen szez6d6snek 6s a hatSlyos
jogvab5lyoknak minclenben megfelel6 szdmla 6s mell6kleteinek tulhasznSl6 Sltali Stv6tele
keletkeztet.
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5. Adat 6s inform5ci6szolg5ltatiis

A felhasznSl6si hel)€k tervezett 6ves fogyasztdsa 01,10.2016,, O6:dt CET - 01,1O.2OL7,,
O6:00 CET id6szakra a ,,A melldklet 2016", ,,2076_2017" ftl6n taldlhat6, int6zm6nyenk6nti
bont6sban.

A ktizbeszez6si elj5riis alapj6n ellStand6 20 db. 20-100 6:/h kdz6tti n6vleges m6r6
teljesltm6nnyel ellStott, osszesen 886 m3/h osszteljesitm6nyfi felhaszn6l6si hely,
osszesen: 504.960 gnmr/6v sziSllitand6 mennyisA.Tgel, figyelemmel az opci6n5l leirtakat.

A tulek rogzitik, hogy a 20-100 6s/h kdzdtti n6vleges dsszteljesitm6nnyel rendelkez6
fogyaszt6si helyek eset6ben nincs a FelhasznSl6nak napi adatszolg6ltatiisi kotelezettsdge.

A Felhaszniil6 k6te es a rendklvUli Uzemzavarr6l az Elad6t halad6ktalanul ir5sban 6rtesiteni
(lev6l, fax, eleKronikus lev6l (e-mail). A fulhaszn5l6 tov6bbS k6teles a tervezett
karbantartdsr6l, arrnak pontos id6tartam5nak megjeldl6sevel az Elad6t annak tervezett
idSpontj6t 30 napt6ri nappal megelSz6en 6rtesiteni. Eseti adatszolgSltat5snak min6s0l tovSbb5
a Felhaszn5l6val vagy a Fogyaszt6si hellyel kapcsolatos minden egy6b adatszolgiiltatas'

Elad6 nem ir.hat el6 havi szinten k6telezet6en elfogyasztand6 mennyis6geket. Ezzel

kapcsolatban minim6lisan 6s maxim5lisan elfogyasztand6 tolerancia s5vokat nem ir.hat el5, 6s

ezzel kapcsolatban nem is potdfiazhat.

6, Szerz6d6sszeg6s esetei, szerz6d6ses biztositekok

1. A Felek jelen s;zez6d6sben v5llalt kotelezetts6geinek megveg6se, igy kUlon6sen a

szerz6d6s meghiisul5sa, k6sedelme a jelen szez6d6s szerinti k6tbdr 6s k5rt6rit6s fizet6si
k6telezetb{get keletkeztet, illetve a Szez6d6s m6sik Fel 6ltal t6rt6n6 azonnali hat6lyti
felmond6sSt alapazza mq a Szea6d6sben foglaltak szerint. tulek ismdtelten ntgzitik, hogy
amennyiben a jo9s6rt6 magatart6st csak egy vagy tobb konkr6t Felhaszn5l6 tanisi$a,
akkor a jogk6vetkezm6nyek csak vele szemben alkalmazhatoak, mely alkalmazand6 V6c

Vdros Onkormdmyzata vonatkozdsban is. Amennyiben a jogs6rt6 magatartdst az Elad6

tanrisiUa - 6s ez a szez5d6s felmondSs5t eredm6nyezi - akkor b6rmely tulhasznSl6
felmond5sa valamennyi fulhaszn516 felmondiis5nak min5sUl.

3. Srilyos szez6d6sszeg6snek min6sUl kUlondsen, ha Elad6
a.A dokurnentdci6ban szab6lyozott, nem megszakithat6 f6ldg6z teljesitm6ny

(m6r56ra n6vleges 6sszteljesitm6ny) 6tadisat 1 napot meghaladoan
jogszab5lyt6l elt6r6en korl6tozza (nem biztosi!a),

b. a szerz&lott mennyis6gn6l kevesebb f6ldg5zt szolg6ltal
c. forr6s, vagy rendszerhaszn6lati szez6d6se a Szez6d6s hat6lya alatt lej6t * az

nem kerul a folyamatos teljesit6snek megfelel6en megrijit6sra.
d. jelen szez6d6s titol<tart6si rendelkez6seit nem tafia be.
e. ellene cs(delj5r6s, vagy felsz6molSsi elj6riis joger6s elrendel6#re ker0l sor, vagy

v6gelsz:5mol6s al5 keriil (v6gelsziimol6si k6relmet nyrijt be), ill. hivatalbol t6rlik a

cegjegyz6ktKil .

f. egydbk6nt a kdtelezetts6geit nem, vagy hib5san teljesiti, 6s emiatt b5rmely
int6zm6ny mfikod6s6ben akadSly mertil fel,

g.ha a hatask6rrel rendelkez6 Hivatal az Elad6 m6koddsi enged6ly6t joger6sen

visszavonja, vagy egy6b modon (pl.: ad6sz6m t6rl6se) a szez6d6s teljesit6#re
alkalmertlann5 v5lik.
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Srllyos szez6d6sszeg6snek min6sril k0l6nosen. ha Felhaszn516:
a. 30 napc,n trili fizet6si k6sedelembe esik,
b. A fdldgdrz 5tv6tel6t 10 napot meghaladoan szez6d6sbe titk6z6en szi.inetelteti,
c. Jelen szez6d6s titoktart6si rendelkez6seit nem tartja be.

Nem min6sUl szez6d6sszeg6snelq 6s a Felek egyik6t sem terheli felel5ss{;, ha a f6ldg6z
6tad6s-5w6tel cs6kkent6s6nek vagy szrjneteltetdsdnek oka:

a. Korl5tozSs vagy megszaklt6s, amelyet a rendszerirdnyito vagy a
rendszerlizemeltet6k b5rmelyike, ill. jogszab5lyban erre feljogositottak b6rmelyike
rendelt el.

b.Vis Maior (A penzfizet6si kdtelezettsqlet a Vis Maior nem 6rinti -kifejezetten nem
idedrtve azt az esetet. ha Elad6 megbizotla, alvdllalkoz6ja ragy egy6b, nem
FelhasznSl6 felel6ss{7i kor6be tartoz6, de Elad6 6rdek6ben vagy engeddly6vel
tev6kenyked6 harmadik szem6ly okoz 0zemzavart.)

c. El6zetes,en egyeztetett tervszer( karbantart6s
d. Az 5w6tel szea6d6sszerfi megtagadSsa.

Gdzforr5s-hi5n'y eset6n a mindenkor hat6lyos vonatkoz6 jogszabSlyban
(szez6d6skdtdskot a 26512009. (XII. 0f .) Korm. r. 14-15.9) meghatarozott szab6lyok
szerint kell eljirrni. Felhaszn6l6 kijelenl hogy tudom6ssal bir.nak a korl6tozSsi besorol5s
jogi szabSlyoz5siir6l (onkorl5tozdsi kdtelezettseg), az 6t terhet6 kdtelezetts6gekr6l.
Felhaszniil6 tudomSsul veszi, hogy a csatlakoz6 rendszeriizemeltet6 enged6lyes
beavatkoziisi le:het6sd.76t.
A korl5toziisi besorolSshoz sz[ik6ges adatszolgSltatis (ide 6rtve a m6dositds halad6ktalan
bejelent6s6t i:;) a Felhaszniil6 k6telezetb6ge. Amennyiben a k6zbeszez6si elj6rds
dokumentumaihoz k6pest a FelhasznSl6 besorol5sara vonatkoz6 adat megvdltozik, a
bejelent6s mayt6tel6t k6vetSen Elad6 k6teles halad6ktalanul irdsos visszajelzdst adni.
Felek nigziti( hogy az adatok vSltoziisit a Kbt. 141.5 (4) bek. a) pong5ban
meg hat6 rozotta k szerint kezelik.

Amennyiben a jogosult korl5toz6st vagy megszakit5st rendelt el a vonatkoz6
jogszabSlyoknerk 6s el6ir'Ssoknak megfelel6en, akkor a tervezett, de nem enged6lyezett
szSllitiis (mennyiseg) tekintet6ben a fulek a ftk. lehetetlentil6sre irdnyad6 szab5lyai
szerint j5rnak el, 6s az 6rintett giizmennyis6g vonatkozdsdban nem tartoznak egym5snak
fizet6si k6telezettseggel. Amennyiben a korlStoz6s vagy megszakihis jogellenes volt, a
Felek segitik,:gymSst a felmerult k6raik megt6rit6s66rt indult elj5r5sokban. Ha a
FelhasznSl6 az elrendelt korl6tozSst nem hajtja v{1re, akkor az 6rintett Felhaszn6l6 a
jogszahilyok s:zerinti potdfrat koteles megfizetni az Elad6nak.

Vis maior bekiivetkez6se eset6n a Felek kotelesek egymSst halad6ktalanul 6ftesiteni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak az Elad6n5l jelentkezil! a vis maior id6taftamiira az
6rintett Felhas;zn5l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a mfikod6#hez sztikseges g6zt
beszerezni. Ezt a mennyisAlet az 6ves mennyis{], illetve az alul-, ill. trilfogyaszt6s eset6n
figyelembe kell venni.

A Felhaszniil6 nem koteles a szabv5nyon kivi.lli g6zt SWenni, igy ha a szabv6nyon kivUli
gitz 5tv6tel6t a Felhaszn5l6 visszautaslfla, ez az Elad6 r6sz6r6l min6sijl
szez5d6sszeg<isnek.

A teljesitds jolszerfi megtagad6sa esetdn a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem k6tb6rfizet6si, sem kdrtdrit6si kOtelezetts6g, de k6sedelmi kamatfizet6si
k6telezetts6g sem, ekkor a Minimum 6ves mennyis{7et az 6tadiis felftiggesztdse miatt iit
nem adott mennyis{trgel cs6kkenteni kell.
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Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben Elad6 - olyan okb6l, ami6rt felel6s -
k6sedelembe esi( koteles minden megkezdett napt5ri naponk6nt brutt6 200.000.-HUE
azaz k5bzinetzer forint k6sedelmi ktitLr6r megfi zet6s6re.

Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a szezSd6s teljesit6se olyan okb6l, ami6rt
az Elad6 felel,5s (Ptk. 6:186.5) meghi0sul koteles a jelen szen6d{s 6rt6k6nek 20olo-nak
megfelel6 dsszeget megfizetni.

A kdtbert az 6rintett FelhasznSl6 lr5sbeli felsz6litas rigSn 6rvdnyesiti 8 napos fizet6si
hat5rid6vel. Amennyiben a felsz6lit5s k6zhezv6tel6t6l szdmitott 3 napon bel0l az Elad6
nem menti ki a k6sedelmet (irisban, bizonyit6kokkal egy6rtelmfien al5tdmasztottan), a
kdtber elismeft k6vetel6snek tekinthet5 6s a Kbt. 135.9 (6) teljesUl6se eset6n Elad6
sz5mldjSba a felhaszn6l6 5ltal besz6mithat6.

7. A nem megszakithato szolgSltates feltdtelei

1. Az Elad6 a szerz6ddtt, nem megszakithat6 6rai foldgdz teljesltm6ny maximum5t (ill. az
int6zm6ny miikod6s6hez sziiks6ges maximilis mennyis6get) (a m66k n6vleges
risszteljesitm6ny6t) a szez6dds teljes id6tartama alatt k6teles a Felhaszniil6k
rendelkez6s6re bocsdtani, kiv6ve:

a) Jogszab6lyban meghat6rozott, ennek elrendel6s6re jogosult 6ltali korlStozSs
eset6n,

b) Vis maior eset6n,
c) El6zetesen megSllapodott karbantartSs eset6t 6s id6tartam6t.

2. El6zetesen megSllapodott karbantartiis miatt a szolg6ltatast az Elad6 kiz6rolag az Elad6
6s az Eloszt6 gSzkimand6ssal j5r6 szolg5ltat5s sz[neteltet6se vagy csokkent6se
m6rt6k6ig csdkkentheti vagy szUntetheti meg. Az Elad6 kozremfiktdik a g5zkimarad5ssal
j516 karbantart5sok id6tartam6nak minim5lisra csrikkent6s6ben, a g6zszolg6ltat6s
folyamatossag6t biztosit6 proviz6rium ki6pit6s6t is bele6rtve.

8. AtadSs-5w6teli pont

Az 6tad5sn5l a flldgitz mennyisagi 6s min6s6gi 5tad5s-6tv6teli pontja a FelhasznSl6
fogyaszt6si hely6t kiszolg5l6 6s az Eloszt6/FelhasznSl6 tulajdonSban 6s tizemeltet6s6ben
l6v6 elsz5mol6 ginm6r6. A f6ldg5z tulajdonjoga az elszSmol6 ginmir6 kil6{ csonldSn
sz5ll 5t a Felhaszrr6l6ra.

9, Egy6b rendelkez6sek

1. A Felhaszn5l6 k6t3les betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab6lyols az UKSZ valamint
Elad6 0zletszab6lyzat6nak rendelkez6sei! amennyiben az jogszab5llyal vagy a
k6zbeszez6si eljSrSs iratanyagSval, ill. jelen szez5d6ssel nem ellent€tes. A fulhasznSl6
v5llalja, hogy a Si:ez6d6s id6tartama alatt f<ildgdz-5tv6teli tev6kenys6g6t az Elad6 fel6
fenntartja, kiv6ve az ezt akadSlyoz6 hat6s5gi int6zked6sek eset6t, illetve ha Elad6
szez6d6sszeg6st k6vet el. Ebben az esethn Felhaszn6l6 jogosult az int6zm6nyek
mfikodd#nek bin-osit6sa 6rdek6ben haladdktalanul intdzkedni harmadik f6lt6l val6
g5zbeszez6s 6rdek6ben.

2. Ad Elad6 mindenkor betar$a a vonatkoz6 jogszabSlyoknak, az UKSZ-ne( a mfikod6si
enged6ly6nek, tizlelszab6lyzatdnak 6s a rendszerhaszn5lati szea(d6seinek a k6zbeszez6si
elj5r6s iratanyag5ba. jelen szez6d6sbe ill. jogszabiilyokba nem Utkdz6 rendelkez6seit. Az
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Elad6 viillalja, hogy a szez6d6s id6tartama alatt f6ldg6z-kereskedelmitev6kenys{;6t a
fulhasznSl6 fel6 fenntartja, kiv6ve az ezt akadiilyoz6 hat6sSgi int6zked6sek eset6t.

Az Elad6 mindenkor a szakszerfien eljiir6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan
elvdrhat6 magatart5st kdteles tanisftani, ktil6ndsen

a) A Szez6d6s teljesit6s6t veszdlyeztet6 esem6nyekr5l a Felhaszn5l6kat
halad6ktalanul 6desiteni,

b) r', Szez6d6s teljeslt6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden tSle
elv5rhat6 int6zked6st.

Szez6d6 Felek rdgzitik, hogy jelen szez6d6s csak a Kbt. feltdteleinek (141.5) teljesiil6se
eset6n, irdsban modosithat6. Felek rogzltib hogy a szen&6s - alakzerfi
szez5d6sm6dosit6s n6lkiil - m6dosul az aldbbi esetekben:
a) felek kdzhiteles nyilv6ntartiisban foglalt adatainak m6dosul5sa eset6n a nyilv5ntart6sba

bejegyz6s napj6val,
b) felek kapcsolattart6ira, teljesit6sigazol6 szem6lydre vonatkoz6 adatok m&osulSsa

esetdn a m5:;ik f6lhez tett krizlds k6zhezv6tel6nek napjSval,
c) amennyiben a Kbt. ezt nem z5rja ki.
Felek rogzitilq hrrgy semmis a szez6d6s m6dosit6sa, ha az arra ir5nyul, hogy az Elad6t
mentesitsdk az olyan szez6d6sszeg6s (illetve szez6d6sszeg6sbe e#s) 6s annak
jogkrivetkezm6n'/ei - ide nem 6rtve a felmond6s ragy elSlliis jogSnak gyakorl5sat -

alkalmaz6sa al6l, amely6rt felel6s (illetve felel6s lenne), vagy amely arra iranyul, hogy
fulhaszn5l6 6tvlillaljon az Elad6t terhel6 tdbbletmunkakolts6geket vagy indokolatlanul
egy6b, a szez6d6s alapj5n a Elad6t terhel6 kockizatokat. E kdrben k.tjelenti Elad6, hogy a

kockiizatokat felrndrte 6s azt a jelen vez6d6sben foglalt ellenszolgSltat6sban teljes k6r(en
6rv6nyesitette.

10, A szerz6d6s id6b€li hatSlya 6s megsziin6se

1. Felek jelen szen:6'd6s hat5rozott id6re a teljesitdsig kdtik azzal, hogy a jelen sze"z6d1s
szerinti folyamatos szolg5ltatis biztositasara az Elad6 2016, 10, 01. 06.00 CET - 2Ol7,
10. 01. 06,00 CET id6szakra k6teles.

2. Felek megSllapodnak abban, hogy a jelen szez6d6s rendes felmondiissal nem mondhat6
fel.

3. Felhaszn6l6 jogosult 6s egyben koteles a szerz6d6st felmondani - ha szr.iksdges olyan
hahirid6vel, amr:ly lehet6v6 teszi, hogy a szezSddssel 6rintett feladata ell5t6sa16l
gondoskodni tud:ion - ha

a) Elad6ban kdzvetetten vagy kdzvetlentil 2So/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi wem6ly vagy wemdlyes joga
szerint jogk6pes szervezet, amely tekintet6ben fennSll a Kbt. 62. I (1)
bekezd6s k) pont kb) alpon!6ban meghat6rozott felt6tel;

b) Elad6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 250lo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga
szerint jogk6pes szervezetben, amely tekintet6ben fennSll a Kbt. 62. $
(1) bekezd6s k) pont kb) alponldban meghatdrozott felt6tel.

Fentiek rirdek6ben a szez6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt Elad6
tulajdonosi szerkezet6t Felhaszn6l6 sz6m5ra megismerhet6v6 teszi 6s a 143. q (3)
bekezd6sr: szerinti ligyletekr6l Felhaszn5l6t halad6ktalanul drteslti.

Felhaszn5l6

5.

4. Felhaszn6l6 a szez6d6st felmondhatia ha:
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a) felt6tlenUl sziiks6ges a szez6dds olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely
eset6ben a Kbt. 141. ! alapj5n 0j krizbeszez6si elj5rSst kell lefolytatni;

b) Elad6 nem blztositja a Kbt. 138. g-ban foglaltak betartiis6! vagy az
Elad6 szem6ly6ben 6ru6nyesen olyan jogutodl6s kdvetkezett be, amely
nem felel meg a Kbt. 139. g-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjSn a k6zbeszez6s szab6lyainak megszeg6se
miatt kdtelezettsAgszeg6si eljdrds indult ragy az Eur6pai Uni6 Bir6saga
az EUMSZ 258. cikke alapjiin inditott etj5rSsban kimondta, hogy az
Eur6pai Uni6 jog6bol ered6 valamely kdtelezetts6g tekintet6ben
kritelezettsdgszeg6s tdrt6ng 6s a biirosdg 6ltal meg6ltapftott jo9s6rt6s
miatt a szez6d€s nem semmis.

A_Szez6d6s azonnali hatSlyrir felmond6ssal, azonnali hatallyal megszrintethet6, ha ralamely
f6l s0lyos szezr5d6sveg6st k6vet el, ktildndsen, ha jelen szez6d6s vagy jogszab6ly igy
rendelkezik.

&irmelyik f6l julosult a szez6d6s rendklviili felmond6s6ra abban az esetben, ha valamely
vis maior esem6ny 2 napt6ri napot meghalad6 id6tartamig folyamatosan, megszakit6s
n6lktil fenn6ll.

Efad6 koteles twdbb6 a szerz&6s b6rmely jogcimen t6rt6n5 megszfindse (ide 6rtve a
b6rmely felhas:rn5l6 vonatkoz5saban t6rt6n6 megszfin6s esetdt is) eset6n minden
jogszab5lyban l'oglalt k6telezettseget teljesiteni annak drdek6ben, hogy a szen6d€s
megszfln6#t kovet6en a g5zellSt6sa az 6rintett felhaszn5l6nak biztositva legyen.

11, Az alul-, 6s trilfogyaszt5s €s jogkiivetkezm6nyei

A szez6d6ses id6szak sordn t6nylegesen 6tvett fdldgiz mennyisqret (SZt6ny) az Osszes
Fefhaszn5l6 valamennyi fogyasztSsi hely6re dsszevontan kell meghat6rozni 

-i 
szen6d6s

megszfin6#nek napj6val.

P6tdij m6rt6ke alulfogyasztis eset6n.
Alulfogyasztdsk6nt definiiilj5k a felek azt az esetet, amikor a szez(d6ses id6szakban
t6nylegesen a fentiek szerint sz6mitottan 5tvett fdldgdz mennyisdg kisebb, mint a
kotelez6en Stv6telre szenSd6tt 6ves mennyisdg (Szt6ny< 504.960 gnm3/6v).

a. P6tdf alapja az dt nem vett frildg5z mennyis6g, ennek megiillapit6s6ndl a
Felhaszn6l6i fogyasztSsi helyeken a szez6d6ses id6szak alatt elfogyasztott
osszesitett mennyis6get kell figyelembe venni.

b. P6tdii m6rt6ke az Elad6 6ltal dsszevontan a tulhasznSl6i fogyasztisi helyekre
megaj6nlott, a szez6d6ses idriszakra 6rv6nyes 6sszevont frildg6z (molekula)
dfiinak 30%-a az 6t nem vett f6ldgiiz GJ egysdgben kifejezett mennyis6g6vel.

P6tdij m6rt6ke tri lfogyasztSs eset6n:
T0lv6telez6s az, amikor a szez6d6ses id6szakban t6nylegesen Stvett foldgdz mennyisal
nagyobb, mint a k<itelezcien Sfu6telre szez6dcjtt 6ves maximiilis mennvisdr
(SZteny> 706,943 9nm3/6v),

a. P6tdij alapja a tilfogyasztott f6ldg5z mennyis{;. Ennek megiiilapitdsandt a
fogyaszt6si helyeken a szez6d6ses id6szak alatt a Felhaszndl6i fogyavtdsi
helyeken az elfogyasztott dsszesitett mennyiseget kell figyelembe venni.
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b. P6tdij mdrtdke az Elad6 6ltal 6sszevontan a fogyaszttisi helyekre megajSnlott, a
szez6rj6ses id6szaka 6rvdnyes osszevont foldgdz (molekula) dij6nak 20olo-a
szoron/a a tilfogyaszt5ssal 6rintett f6ldg5z GJ egys63ben kifejezett mennyis6gdvel.

Elad6 amennyiben sztiks{7es, akkor 34,5MJ/9nmsflit66rt6ket alkalmazza 6tsz6mitdsok
soriin,

A hil-, ill. alulfogyaszt5si potdfat V6c V5ros Onkorm6nyzata fizeti meg az Elad6 6s V.ic
ViSros Onkormdnyzata kdz6tt megkdtott szea5d6sben meg6llapitott szab5lyok megfelel6
afkalmaz5s5val azzal, hogy potdir6l sz6mla qsak a teljesit6si id6szak veg6n az elsz5mol6-
sz5m15kkal egyidej(leg iillithat6 ki.

12. AdaW6delem, kapcsolattart6s, egy6b rendelkez6sek

1. A szen6d6 felel: kotelesek betartani az adatv6delmi szab5lyokat.
Felek meg6llapodnak abban, hogy k0l6n0s tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egymisnak 6t rdott, iizleti titoknak min6sril6 informSci6! valamint minden olyan
inform6ci6t, dokument6ci6t, adatot, amelyeket ir.5sban bizalmasnak min5siGttek (bizalmas
inform5ci6), vagy jogszaMly annak min6sit.

3. Uzleti titok a grazdas5gi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform6ci6,
megold5s vagy adat, amelynek nyilv5noss6gra hozatala, illetektelenek Sllal t6rt6n5
megszez6se vagy felhasznSlSsa a jogosult jogverfi p€nzUgyi, gazdasigi vagy piaci 6rdekeit
s6rten6 vagy vesz6lyeztetnd, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult a
sziiks6ges int6zked6seket megtette.

4. A Felek titoktaft6si kdtelezetts6ge a tudomdsuka jutott iizleti titoka 6s bizalmas
inform5ci6kra, (9'y kiilon6sen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiterjed.

5. A fulek a szez6d6ssel kapcsolatos okmdnyokat 6s informiici6kat kiziirolag a szen&€s
teljesit6s6re haszn5lhagiik fel. A mSsik f6l el6zetes j6vdhagy6sa n6lkiil ilyen inform6ci6t
egyik f6l sem tehr-.t kozz6, harmadik szem6ly rendelkez6#re nem bocsdthat, kiv6ve, ha ezt
6rv6nyes 6s hat6lyos jogszabSly alapjdn k6telez6 vagy valamely brros6g vagy m6s hat6sag,
6llamigazgatSsi szerv elrendeli. A felek err6l haladdktalanul t6j6kozbtjSk egym6st ir'5sban
a vonatkoz6 birosSgi, vagy m5s hat6s6gi hat5rozat egyidejfi megktild6se mellett.

6. A Felek koteleseh a hatosSg (birr6sag) figyelm6t felhivni az ilyen inform6ci6k megfelel6
kezel6#re. Nem tekinthet6 titoktartdsi k6telezetts6g ald es6 informdci6na( ami m6r
kdzismert. Egy adott inform6ci6 kdzismerts6g6t az a f6l bizonyila, amelyik annak
kdzismerts6g6re f rivatkozik.

7. A szen&6 Felek tudomdsul veszik, hogy a vonatkoz6 jogszab5lyok 6s meg5llapod6sok
szerinti illet6kes ellen6z6 szervezetek feladat- 6s hatiiskrirLiknek megfeleldren jelen
szez6d6s alapj6ul szolg6l6 k6zbeszez6si eljiiriist 6s jelen szez6d6s teljesit6set
ellen6rizheti( r6szUkre a jogszabaly szerinti informdci6 megad6sa iizleti titokra val6
hivatkozdssal nem tagadhat6 meg.

8. Az illet6kes ellent,z6 szervezetek ellen6z6se, helyszini vizsgSlata esetdn Elad6 koteles
minden segits6get Felhaszn5l6 rdsz6re megadni, a helyszlni vizsg5laton jelen lenni az
ellen6z6s hat6konysiga 6s FelhasznSl6 k6telezetts6geinek megfelel6 teljesit6se
6rdek6ben.

9. Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudom6suk van arr6l, hogy Felhaszn5l6 k6teles a
Kdzbeszez6si Hattrs6gnak bejelenteni, ha

a) Elad6 szez6d6ses kdtelezetts6g6t srirlyosan megszegte 6s ez a
szez5d6s felmond5sdhoz vagy el5l16shoz, k6rt6rit6s kovetel6s6hez ragy
a szez(d6s alapjdn alkalmazhat6 e9y6b jogk6vetkezm6ny
6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint ha Elad6 olyan magatart5s5val,
amelydrt felel6s, r6szben vagy egdszben a szez6d6s lehetetlentil6#t
ckozla. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szez6d6sszeg6s leirds5! az
,ennak alapj6n alkalmazott jogk6vetkezm6nyt. valamint hogy a szen&6
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f6l a szez6d6sszeg6st elismerte-e, vagy sor kertilt-e arra vonatkoz6an
oerinditdsra.

b) Elad6 szez6d6ses k6telezetts6g6nek joger6s bir6s59l hatSrozatban
meg5llapitott megszeg6se esetdn a szez6d6sszeg6s t6ny6t, leir5s5t,
l6nyeges jellemz6it beleertve azt is, ha a szez6d6sszeg6s a szez6d6s
felmond6s5hoz vagy a szen&6st6l val6 el5ll6shoz, k5rt6rit6s
kdvetel6s€hez vagy a szez(d6s alapj5n alkalmazhat6 egy6b szankci6
6rv6nyeslt6s6hez vezetett, valamint Elad6 szen&6 f6l olyan
magatartiSsdval, amely6rt felel6s, (r6szben vagy eg6szben) a szez6d6s
lehetetlenr.il6s6t okozta.

Felek fenti kdrben meg5llapodnak abban, hogy Elad6 nem jogosult a fenti adatok 5tad5sa

miatt a Felhaszn6l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesiteni abban az esetben sem'

ha b6rmely 6tadott t6ny, ragy kdrtilm6ny ut6bb nem bizonyulna val6snak, kiv6ve ha ezzel

a Felhaszn5l6nak az adatok Stadiisanak pillanatiban t6nyver[ien tiszt{ban kellett lennie

(nem taftozik ide a hibSs jogszabaly-6rtelmez6sbt5l vagY t6ves t6ny6ll5s-6rtelmez6sb6l

izirmaz6 k6riilm6ny, kiv6ve ha az a fulhasznSl6nak felr6hat6an k6vetkezett be).

A jelen titoktarHsr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a szez(d6s megszfin6se ut6n is hatSlyban

maradnak.
Felek meg5llapodnak, hogy a fenti titokvelelmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon

adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz5s6ban jogszab6ly a fentiekt6l ellent6tesen rendelkezik'

r"[r r.ii"r".iir., nogi a szLz6d6s teljesit6#-oen fotyamatosan egyuttm6kodne( a felmerti16

orobl6m6kr6l eqvm5st halad6ktalanul 6rtesitik.

fuLi iognviratiozataikat kiz6r6la9 irdsban, az 6tv6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don

igii"r6-;itid r."hetik meg 6w6riyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s

(e-mail) 6s a fa>< form6j5t is)

reler k6pviselet6re (jognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korl5tozSsokkal az

a16bbi vem6lyek jogosultak kiz6r6lagosan:

Felhaszn516 megnevez6se
NEv, beosztiis: dr. Tar Gy6rgy 0gyvezet6 igazgato

EErhet6segei (kv6lc(m, tel, fax): 2600 V6c, K6ztiirsas6g tt34., 06-27l5lO-7O7,

06-27/510-108
Jognyilatkozat korl5toz6sa: --'

N6v beosztds: cegledi M6nika beszez6si r6szleg

El6rhet6segei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 V6c, Kozt5rsasdg tt 34., 06-30/583-0042

ceoledi. monika@t\racholdino. hu

Elad6 r6sz6r6l:
N6v, beoszt6s: Tr5th S5ndor vezet6 kozbeszez6si tigyf6lmenedzser

i6r'net6sege(te\,'6lcim, tel, fax) : 1117 Budapest, Infopark sdt6ny 1', +36 30 236-1272;

fax: +36 1 486 5698. e-mail: Toth.Sandor@e2hunoarv. hu

Jelen szez6d6st 6rint6 dsszes jognyilatkozatot a kijelolt kapcsolattart6 kiz5r6la9 lr6sban 
--

liawel"i n"VEt 5s idej6t dokum6niSt6 modon - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus lev6l

irl iu" 
"i"tin 

.t dw6tet igazot6#t megfelel5en alkalmazni kell (visszaigazol6s k6r6se, ill.

faxjelent6s).
lmtnnyiUe'n a :;zez6d6s a jognyilatkoza,t megt6tel6re hatiSrid6t nem t0z, akkor a

jognyir;tkorutot annak okdnak felmeriit6ser6l 0ognyilatkozatot tev6 tudom5#ra jutisat6l)
'.tlnitott 3 munkanapon belul kell megtenni, kivdve ha annak jelleg6b6l rdvidebb hatarid5

nem derul ki.
minOen, a misik t€lnek benyijtand6 jelen szez6d6s t6rgydt 6rint6 dokumentumot a jelen

rzerzoaesuen meghat5rozott kapcsolattart6 cim6re kell megkuldeni. A kuldem6nyt faxon'
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eleKronikus lev6lben illet6leg postai kiildem6nyk6nt keresztUl feladott jognyilatkozat eseten
a meg6rkez6st kovet6 els6 munkanapon, szem6lyes iitadds eset6n azonnal kezbesitettnek
kell tekinteni.
A kijel6lt kdpvisel6k 6s kapcsolattart6k akadSlyoztak6sa esetere a felek meghatalmazott
helyettesr6l kotelesek gondoskodni, melynek elmamd6sa nem eshet a m6sik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a kiildem6nyek fogad5s6t a ka d6lyozn6, ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kcttelesek a mdsik felet err6l - illetve a hiba megsz(n6s6r6l - halad6ktalanul
rovid riton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hogy

az akadSlyoztat6si nyilatkozat telefonon tort6n6 megt6tel6nek igazol5sa a nyilatkozattev6t

terheli.
Felek megiillapodnaK hogy V5c V6ros Onkorm5nyzata egyebekben- a . szez6d6s

vonatkoz5s5barr a FelhasznSl6k nev6ben, azok k6pvisel6jek6nt az Elad6 fel6 eljSrhat.

szerz6d6 felek rigy j5rnak el jelen vez6d6s hataly6nak fenn6llta alatt, igy kezelik a

dokumentumolrat, hogy az megfeleljen a szezdd6s kikot6seinek. Szerz&6 Felek kijelentik,

hogy egyikuk :em ta;r.isithat olyan magatart6st. _amely a szez6d6ssel ellentetes lenne'

vagy a mSsix fr5l jogos 6rdekeit s6rten6. Szen&6 Felek rogzitib hogy a dokumentumok

tei6rct" sor5 n az aiaw6delmi jogszabSlyok rendelkez6seit marad6ktalanul betartj4k.

feLt megdttapodnak abban, hogy minden teGkenysegUkn6l a m5sik f6l 6rdekeit

r-"itr"r""nO"n szem el6tt tarWa ;5inak el, tart6zkodva minden olyan magatart6st6l, amely

a m6sik f6lnek ak5r vagyoni, akdr nem vagyoni kSrt okozna'

irii1a febk habd6ftalanul kdtelesea6rtesiteni a m5sik felet a tudomSsukra jutott

minoen €rtesrir,5sr6l, dokumentumr6l, inform6ci6r6l, amely jelen szea6',d6s teljesit6set

akad6lyozza, vagY befolYiisolja.
;r;;Ze6E"k;egdttabodnit, hogy jelen szez6d6s hat6lya alatt - a fentieken trll is -
;;;; ;t0iilfi1"d;"i, 6s miiidnt mestesznek annak 6rdek6ben' hosv a jelen

szez6d6sben kitfizdtt c6lok megval6suljanak
Ef 

"f. 
t"gaf f.Fodnak abban, h-ogy amennyiben -jelen szez6d6s bSrmely pontja kogens

iooszab6lvba Utkozne, vagy a fdzUeszez6si e55r5s tOtetez6 6rv6nyfi dokumentum.5nak

i"irrpirli"rr"iit"t"rG.rd, akkor jelen sze-;,6,i6s fentieket s6rt6 rendelkez6se helv6be -
ilirO.. t*a6Ui :i"g*"lekm6ny, igy i.Ul6ndsen a szez6d6s m6doslt6sa n6lkiil - a megsertett

ili;t;6 ;;;iA jogizao6rvi' ieinaetkez6s vagy k6zbeszerz6si dokumentumi rendelkez6s

iiili. E.ti;a;f k"it fiegrebi&nattalmazni ak-(or is, ha valamely k6gens josszab6lv akkent

rendelkezik, ho3y valimely rendelkezdse a szea6d6s r6sze (vagy a *ezodeshen

,it u"qrr"rii"n slerepelnie kell) 6s azt szdvegszergen a szerz6d6s nem tartalmazza (az

adott iendelkez6s a szez6d6s r6sz6t k6pezi).

Felek meq6llapolnak abban, Gy amennyi'Oen jelen verz6d6s 6s az Elad6 Sltal haszn6lt

6};i;i7i'|.[v r,"*rrO';"gij,otesfi okint k-oz6n ett6r6s tenne, akkor jelen szezr5d6s

rendelkez6se az ir5nYad6.
l*"n"uiu"n ielen szez6d6sben olyan rendelkezesek lenn6nek fellelhet(hk, amelyek. a

#;#;;;.'il rosy"r.te;ihJv"lre nem atkatmazand6ak. azokataz adott.fogyasztasj

helv vonatkozdsiiban figyelmen klvUl kell hagyni azzal, hogy amennytoen a doKumenaclo

iLt. [6gens jogstabiily ai alkalmazand6 szabiilyt megadja, azt kell alkalmazni'
j"en'treo&erben nem szab5lyozott k6rd6sekben Magyarorsz6g jogszab5lyai az

ir5nyad6ak.
f"f"[ .&affupo.fnak abban, hogy Elad6 nem fizethet, illetve szSmolhat el a szez6d6s

tetilsit6dvet 6sszefiigg6sben otyin fOb6gelct, amelyek a Kbt. 62. 5 (1) bekezd6s k) pont

k;]_id;d;u;rr"iinii r"ttet"tirnek nem megfetet6 tarsas6g tekintet6ben meriilnek fel,

6s'ametyet El;dt' ad6k6teles j6vedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak'

r"r"ii 
" 

jir,g"'tak .ldont6s6re --hat5sk6rt6l ftigg6en - kiktltik a tulhaszn516 sz6khelye szerinti

:5r6sbir6sag/forvdnyszdkkiz6r6lagosiletfkesseO6!, .

n riilroiJi.iliirr.t6segfi euo6 - a izer,6dds al6iresat k6vet6 5 napt5ri napon belul srilyos

,r"oOOero"ges terh! mellett - kdteles a szez6d6shez arra vonatkoz6 meghatalmaz5st

;i;fi;;"st;z illet6sese szerinti ad6hat6sast6l. a magv-ar ad6hatos6g .k91:191I
beszerezhet 

-jz 
Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orsz6gok kdzdtti jogsegely lgenyDevetele

n6lkUl.

2t.
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33. Jelen szea6d6s annak mindk6t f6l 5lbli a16ir5saval l6p hatalyba,

V5c, 2016. szeptember :16.
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