Fdldg6z-kereskedelmi szerzfu 6s
mely ldtrejott egyr6szr6l: V6c VSros dnkorm5nyzat Gazdasagi Hivatala
sz6khelye: 2600 V6c, Szirdna koz 7.
Ad6sz5m: 15441049-2-13
k6pviseli: Pilpa Laszl6 h i\ratalvezet6

mint Felhaszn6l6 (tov6bbiakban: Felhasznii16),
miisr6szr6l az E2 Hungary Energiakereskedelmi 6s

SdgSltat6 26rtk6rfien Miikitd6

R6sar6nyt5rcas5g
sz6khely: 1117 Budapest, Infopark s6t5ny 1.
k6pv: Krascsenics Roland vezdrigazgat6 6s Tordai P6ter p€nziigyi igazgat6
c6gjegyz6kszdm: 01 10 048540
ad6sz6m: 25343502-2-43
mint Elad6 (tov5bbiakban: Elad6) k6ziitt az alulirott helyen 6s id6ben, az al6bbi fett6telek
mellett:

1.

El6zm6nyek

viic V6ros Onkormiinyzata a helyben kozpontositott
kozbeszez6si elj5riSs keret6ben kozbeszez6si eljdrSst folytatott le a 201s. dvi cxLIIL torv6ny
(tov6bbiakban: Kbt.) U. r6sze szerint, nyilt elj5r5s keret6ben ,,Fcjldgiiz energia bszerzdsd'
megnevez6ssel. A nyertes aj6nlattev6 az elj6r6sban az Elad6 lett, igy a Kbt, vonatkozd szakaszainak
megfelel6en a szez6d6s vele kerul megk6t6sre. Jelen szerz6d6st (tov6bbiakban: szez6d6s) az
egyes Felhaszn6l6k ki.il6n-kUl<in ktitik meg, azzal, hogy az egyes Felhaszn6l6k egymds
szez6d6sszeg6sid,rt nem felelnek. Az aj6nlati felhlv6sban r<lEzitett triF, ill. alulfogyisz[is
vonatkoz6#ban a fizet6si kotelezettseget V6c V6ros onkormiinyzata vSllalja, az6rt a! egyes
FelhasznSl6k nenr felelnek. Felek a beszez6si ig6ny teljesitese 6rdek6ben az aliibbi szea6d'6st
Felhaszn5l6k nevd:ben 6s k6pviselet6ben

ktttik.
V5c V5ros onkonndnyzata 6s a Felhaszndt6k kijetentitr hogy a 2013. 6vi V. tv. 8:1.g (1) bek 7.
pontja alapj5n szez5d5 hat6sagnak min6siilnek.

A szerz6d6s t6rgya

Elad6 jelerr Szez5d6s alapj6n k<itelezetbeget v5llal a Szezdd6sben meghatarozott
mennyisesgri 6s min6s€90 f6ldg6z elad6sam (tetjes k<frii, a ftitdg6zrendver haizndtatat is
biztosito rn6don) a Felhaszn6l6 r6sz6re, a dokumentSci6ban r6szletezett. az adott
Felhaszn5l<ira vonatkoz6 6tad6s-6w6teli pontokon. A Felhaszndl6k fogyavtasi helyeit, a
rendszerhaszn6lati dijakat, illetve a sziiml6z6s adatait a jelen vez6d6s, illewe annak
elviilaszthatatlan mell6kletei tartalmaz6k.
Az Elad6 a kapacitaslekcit6st6s minden egy6b sziiks6ges lepest kdteles tov6b$ megtenni
annak 6rdek6ben, hogy a rendszertizemeltet6k a szez6d6s szerinti foldg6zs;llitiist
befogadj.ilq j6vi5ha9yj6k, illetve teljesirtsdk. Ennek etmarad5sa az Eba6 obaldn
bektivetkez6 srilyos szezciddsszegdsnek sziimit. Ennek megfelekien Felhaszndl6
meghatalmazza, 6s egyben megbiza az Elad6! hogy

a szijk{]es

rendszerhaszndlati

szez6ddseket megkrisse, 6s egydb jognyilatkozatotokat nev6ben 6s helyette megtegye.
Egyben Felhaszn6l6 a sztik6ges rendszerkapacit5sok tekintetdben a rendelkez6si jogot
5tadja Elad6nak.
Az Elad6 kotelezi magdt arra, hogy az 6ltala beszezett f6ldg6z-mennyisegekk5l a Felhaszndl6

r6sz6re a cokumentaci6ban meghatirozott fogyasztiisi heiyekndl a szez6d€s hahilya alaft a
felmerul6 valamennyi foldg5zig6nyt fol)€matosan kielegiti. Febk ez alatt 6rtik, h€y az Elad6
megkdt minden olyan szez6d6st, ill. megtesz minden olyan jognyilatkozatot, tovrbhi

int6zked6sl mely a hat6lyos jogszab5lyok szerint szrikseles ahhoz, hogy a fogyaszt6si
helyeken a sziiks6ges mennyis{3 rendelkez6sre Slljon.
4.

tulhaszndl6 k6tebzettsdget vSllal arra, hogy a teljes g6zig6ny szUkseglet6t az Elad6t6l szezi
a dokument6ci6ban szerepl6 fogyaszt6si helye(i)
vonatkozSs6ban
kiv6ve. ha Elad6 szezSddsszer(en nem teljesiti a kritelezetts6g6t.
tulhasznSl6 ennek megfelel6en v6llalja. hogy a jelen FelhasznSl6ra vonatkoz6 szetz6d6tt
fdldgdz mennyis6get az Elad6t6l 6tveszi 6s annak ellen6rt6kdt a Szea6d6sben foglalbknak
megfelelSen az Elad6 sz5mdra megfizeti.

be jelen szen6d*s id6tartama alatt

-

Felek rogzitib hoSy

a

ill.

Felhaszn6l6k egym5s k6telezetts6gei6rt
esetleges
szez6ddsszeg6sei6rt nem felelne( igy egyik Felhaszn616 szez6d6sszegdse miatt joghiitrdnyt
m5sik Felhaszndrl6wl szemben alkalmazni nem lehet. Ezen pont megs6rt6se srllyos
szeaSd6sszeg6srrek min5s0l Elad6 resz6rcil. Amennyiben b6rmely okb6l valamely fulhaszn616
vonatkozSsSban a szerz&6s megszfini( az csak az adott fulhasznSl6ra hat ki, a szez6d6s a
t6bbi fulhaszn5l<i vonatkoz6sSban v5ltozatlan tartalommal marad fenn.

5.

3. Szerz6dtitt mennyis6g 6s teljesitm6ny

1.

2016, 10, 0L. 06.00 CET
dsszesen 504.9609nm:.

z,

-

2Ot7, 10. 01, 06,00 CET tetiesft6si

id6szarra

tulek jelen egyedi szez6d6sben is ktildn rogzitih hogy a t6rgyi kdzbeszez6si elj6rdsban
6rintett FelhasznSl6k potdijfizet6si kdtelezettsdg n6lkiil jogosultak az egyiittes szez6d6tt
mennyis6ghez (5O4.960 gnm3) k6pest hirmely megoszl5sban * 4O o/o m6rt6kii opci6s
mennyis6get (opci6s mennyis€ggel niivelt 6rt6k: 706.943 gnm3) ig6nybe venni.
Az opci6t a (eg6szben vagy r6szben) a szez(d6s hat5lya alatt b5rmely Felhaszniil6,
barmely mennyisdgben lehivhatja. E k6rben Elad6nak teljesit6si k6telezetbA3e keletkezik.
Az opci6s jog gyakorl5sdra vonatoz6 jognyilatkozatnak min6siil (az adott (t6nylegesen
felhasznSlt) mennyisdgben), amennyiben barmely Felhaszn5l6 az opci6s mennyisd3kil
awesz.

A meghatiirozott mennyis€geket az MSZ 1648 szabv5ny szerint 15 "C 6s 101.325 kpa

3.

referencia k6rrilm6nyeken kell 6rtelmezni m:-ben [gnm3].

fulek rdgziti( hogy az,"A" mell6kletben meghatiirozottak vonatkoziisiSban az NK. m6dositasa
(2011. €vi c(c tv. 99/H. g-a) ok5n 2ot7. 01.01. napj5t6l a kul6n megjetolt felhaszniitiisi
helyek vonatkozdsiiban a szea6d6s alanya 6s igy a fizet6 f6l is az illet6kes tankeruleti kdzpont
lesz, igy a vorratkoz6 felhaszn5li5si helyekn6l 2016. december 31. 24.00 6rakor a jogszabdly
erej6n6l fogva ezen pozici6 atszSll az illet6kes tankertileti kozpontra. Fentieket az opci6i
mennyis6gek vonatkozS#ban akk6nt kell alkalmazni, hqy az opci6s mennyiseg teljes
eg6sz6ben jelen szez6d6sben n6v szerint felt6ntetett Felhaszn5l6t illeti. Felek jelen pontban
foglalt esetet; mint a Kbt. 141.5 (4) bek. a) ponga szerinti esetet 6rt6kelik. Fentiek okdn
felhaszn516 az 6rintett felhasznSlSsi helyekn6l a fenti id6pontot k6vet6en felmeru16
k6telezetts6gpk6rt nem felel.

4.

FefhasznSl6 rogziti, hogy 20L6-2or7 g5z6vre nem rendelkezik lekotdtt kapacit6ssal. A
tertiletileg illet6kes foldg5zeloszt6 a TIGAZ DSo (sz6khetye: 4200 Hajdiszoboszl6, Rik6czi
u. 184. ; CA. 09-09-013493)

5.

4. Az ellenszolgiiltatiis 6s megfizet6se

--_-'-j.

,ilo'

Felek az al5bbiak 6:; a mUszaki leir6s (Kozbeszez6si Dokumentumok 5. k6tete) szerint rogzitik
az 5rk6pz6st 6s az azzal kapcsolatos adatokat.

1.

A f6ld95z szez6d6sben meghat5rozott egy#g5ra:

(PG) 2.853,41 HUFIGI+Afa, azaz

k6tezer-nyolcszSzotvenhiirom

egdsz negwenegy szinad

HUF/GJ+AFa

ahol a (PG) meghataroziisinak menete megegyezik e dokumentum 5. Kdtetben leirtakkal
6ft6ke pedig a B nrell6klet aj6nlati tdbldzat6ban szerepl6 6rt6kkel.
?

4.

Ha a f6ldg5z keres,kedelemre, vagy valamelyik kapcsolod6 szolg6ltatasra a jdv6ben tovSbbi, a
felhaszndl6t terhel6en kdzterhet vetnek ki/sz0ntetnek meg, a fizetend6 ellen6rt6k el6zetes
iriisos 6rtesitdssel - a kiviteflmegsz(ntetett kdzteher m6rt6k6vel - vSltozik jelen szez6des
kul6n modositiisa n6lkul. Felek r6gzitik, hogy ezt a Kbt. 141. 5 (4) bek. a) pontjilban foglalt
kortilm6nyk6nt 6rl€kelik

A Felek meg5llapodnak, hogy a f6ldgdzfogyasztiis ut5n fizetend6 dfaknak az elsz5molSsa a
t5rgyh6 els6 napjdt6l a t6rgyh6 utols6 napj5ig terjed6 id6szakra t6rt6nik (kiv6ve azokat az
eseteket, ahol az r-'loszt6 ett6l elt6r6 leolvasSst alkalmaz). Ha a Felhaszn5l6 bSrmely fogyaszt6si
helye vonatkoz5siban az elsz6mol5si id6szakt6l elt6r6 helyszini m6r6leolvasdst k6r, rigy annak
koltsegeit k6teles kUl6n megt6riteni.

5.

6.

Elad6 jogosult szSml5t kibocsdtani fogyaszt5si helyenk6nt a t5rgyh6napot megel6z6
h6napban az: elosn6i, sziillit6i, t5rol6i 6s
rendszerhaszn5lati teljesitm6nydijak
vonatkoz6s6ban.

a

A FelhasznS16 el(ileget nem fizet.
Az ellen6rt6ke! az igazolt szez&6sszerfi teljesit6st kovet6en havonta ki5llitott sz5mla alapj5n
, ut6lag, a felhaszn6lSsi hely szerinti vdtelez6 int€zm6ny (Felhaszn6l6) egyenliti ki a sz6mla
k6zhezv6tel6t kovet6 30 nap fizet6si hatirid6vel a Kbt. 135. 5 (1), (5)-(6) bekezddse, tov6bhi
a Ptk. 6:130.5 (L) szerint 5tutalSssal.

8.

A penzUgyi teljesft6s felt6tele az Art. 36/A. g-ban foglaltak teljesiil6se.

9.

A jelen

10.

A teljesit6si id6szak lej5rta, vagy a teljeslt6si id6szak lejdrta el6tti megsz(nds eset6n a
szez6dds meg:;z0n6s6t kdvet6en Elad6 jogosult a Felhaszn5l6 fel6 v6gelsziimol6 sz5mla

wez6dishez vezet6 elj5r5s, az elszSmol6s, a sz6ml5z6s, tov5bbii a kifizet6s
pEnzneme: maglar forint IHUF].

kibocsdjtasa ra.
11.

K6sedelmes fizetds eset6n az 6rintett Felhaszn5l6, mint szerz6d6 hat6sag a ftk. 6:155.9
szerinti 6s a l:6sedelemmel ar5nyos k6sedelmi kamatot 6s a k0l6n t6rv6nyben rfuzitett
behajt5si k6ltsrg6talSnyt koteles megfizetni az Elad6 r6sz6re.

Felek rogziti( hogy fizet6si kotelezetts6get csak a jelen szez6d6snek 6s a hat6lyos
jogszabSlyoknak mindenben megfelel6 szSmla 6s mell6kleteinek Felhaszn6l6 Sltali Stv6tele
keletkeztet.
5. Adat 6s informSci6szolgSltatis

,fi,

1

A felhaszn6lSsi helyek tervezett 6ves fogyasnSsa

o6:0o cET

idSszal<ra

bont6sban.

01.10,2016., 06:00 GET - o1 ,1:o.2ol7.t
a,.A mell6ktet 2016", ,,2oL6-2o17" fd6n tal6lhat6, int6zm6nyenk6nti

A.k6zbeszez6si elj6r5s alapjdn ellStand6 20 db. 2o-1oo p:/h koz6tti n6vleges m6r6
teljesitm6nnyel ettiitoe osszesen 986 m3/h ossztetjesitm6nyii rerrrasznarEii neiy,
dsszesen: 504'960 gnms/6v sz6 itand6 mennyis{]ger, figyeremmei az opci6ndl leartakat.

A

tulek r<lEzitik, hogy
.

a

20-100 m3/h k6zotti n6vreges dsszterjesitm6nnyer renderkez6

fogyasztSsi helyek eset6ben nincs a Felhaszndl6nak napi idaszotgdttatasi
4.

rdi"i"iutt

"d.-*

A FelhasznSl6 k<lteles a rendkivtili uzemzavarr6l az Elad6t haladdktalanul
irdsban 6rtesltenr
(lev6l, fax, etektronikus rev6r (-e-mair). n rernaiinarl tovdbba
k6teres
i;;;;tt
karbantarDisr6r, annak pontos id6tartamiina.k megletordi6vet
"
az
Erad6t annak
tervezett
id6pong5t 30 naptiri nappar meger6zcien 6rtesiteni.
Eseti adatszorgatatdsnak min6stir tovdbbd
'--'"
a FelhasznSl6var vrgy a Fogyasztdsi heilyer t<apcsotatos
minJen e6vou.o"t roig,irt"bii.
Elad6 nem ir'hat er6 havi szinten k<iterezet6en erfogyasztand6
mennyisdgeket. Ezzer
kapcsotatban minimdrisan 6s maximdrisan etfogyasztand6
#teiancia #vot<ai l"#rrri"t
ezzel kapcsolatbarr nem is potdfiazhat.

aol,

6, Szerz6il6sszeg6s esetei, szerz6tl6ses biztosit6kok

1'

A Ferek jeren szez6desben v5tart kdterezettsdgeinek megszeg6se,
igy kur6n6sen a
szea6d6s meghirisuliisa, kdsedelme.
*"rZier
i"r"r
szerinti k6tb6r 6s kart6rirt6s fizet6sl
k6terezetts4ler keretkezret, iilewe a 5zez6d6.il;ik
F6r 6rtar rdrt6n6
felmond5s6t arapozza mq a szez6a6suen
-trli.iiiilgrva
rog;rtaiilzerint. rerer< ismeterten
rdgzitir., hogy
amennyiben a jossdrt6_.T?.91tartdst csak
*9yLoo
ko.nkr6t
Fethaszndl6
tan6siga,
akkor a jogk6\/etkezm6nyek csak vere sr"r6"n
"gi, aikarmazhat6ak, mery
arkarmazand6
Vdc
V6ros onkorminyzata vonatkozdso.r L.-n."""vitn
a;ogs6rt6 magatartiist az Erad6
tanfsitja 6s ez a szez6dds rermonJasaf eiiriEnv"ri
fetmondiisa valamennyi Felhasznd16 relmonJjslnil'rninorrir. akkor bdrmery Ferhaszn6r6

-

S0lyos szea6d6sszeg6snek min6siil ktil6n6sen,
ha Elad6
a.

A

dol<ument6ci6ban s,a_b-dlyozotlj

f6ldg6z teljesitmdny
l"T megszakithato
iitatd;i'
r
napot
megharadoan
-'
jogszabSlyt6l elter6en ,osszterjesiim6ny)
korliitozza (nem 6iztosiriar.
(m6r66ra ndvreges

mennyisesn6t kevesebb roroga; ;;;arut,
Ic :^31;1,T9I
rorras' vagy rendszerhaszn,rati szez6d6re

a sze-zgous, r'atarya aratt rej5r, es az
nem kerut a.fotyamatos tetjesit6snek
,"gf"t"l6l;,;au;,tarr.,
..
d. jelen szez6d6s titoktart6si renaeltez6seii"nem
L'*;'b"
e. elene cs6detj6rer, u.sv,fgt,...r?Tot6si
egdr6i;ogii6i Jienoercsdre kerrjt sor; vaov
vegelszSmolds ald kertrr (vegelszamolasi
kerelmet ny[jt be), ill hivatalbol torlik"i
cegjegyzdkkil.

f' egy6bk6nt a

k6terezettsdgeit nem, vagy hib6san
terjesiti,
€s emiatt bSrmery
'-

int6;:m6ny mfikcjd6s6ben akad6ly meri.iiiel.

----"

.
g'ha
a hataskorrer renderkezS. Hivatai-ar irloo rrit.ioeri
enged6ry6t jogercisen
yi:t,:"u?iF, .vag.y egy6b modon (pt.: aO6szam iOrlerif . szez.rd6s
tetjesit6sere
atkatmatlann6
vdlik-

)/

4.

S0lyos szez6d6sszeg6snek min6sLil kUl6nosen, ha fulhaszn516:

a. 30 napon tfli fizet6si k6sedelembe esi(
b. A f6ldg5z iitvdteldt 10 napot meghaladoan szez6d6sbe ritkdz6en szUnetelteti,
c. Jelen szea6d6s titoKartisi rendelkez6seit nem tafia be.
5.

Nem min6sUl szez6d6sszeg€sne( 6s a Felek egyik6t sem terheli felel6ss6g, ha a fdldgdz
6tadds-6tv6tel cs6kkent6s6nek vagy szr.ineteltetds6nek oka:
a.

Korl6tozds

vagy

megszakit6s, amelyet

a

rendszeririinyit6

vagy

a

rendszenizemeltet6k bdrmelyike, ill. jogszabSlyban erre feljogositottak Mrmelyike
rendelt el.
b.Vis Maior (A penzfizet6si k6telezetts6get a Vis Maior nem €rinti -kifejezetten nem

idedftve azt az esetet, ha Elad6 megbizotua, alv6llalkoz6ja \agy e9y6b, nem
Felha:;zn5l6 felel6ssegi kor6be tartoz6, de Elad6 6rdek6ben vagy enged6lydvel

tev6kenyked6 harmadik szem6ly okoz Uzemzavart.)
c. El6zetr3sen egyeztetett tervszerfi karbantart6s
d. Az 5fu6tel szen&5sszerii megtagad6sa.
6.

G6zforr5s-hiirny eset6n a mindenkor hat5lyos vonatkoz6 jogszabSlyban
(szezSd6skdt6skor a 26512OO9. (ru. 01.) Korm. r. 14-15.5) meghatSrozott szab6lyok
szerint kell eljSrni. FelhasznSl6 kijelenl hogy tudom6ssal birnak a korl5toz6si besoroliis
jogi szab6lyrz5sSr6l (dnkorlStoz6si kdtelezettseg), az 6t terhel6 k6telezetb6gekr6l.
Felhaszn5l6 tudomdsul veszi, hogy a csatlakoz6 rendszertizemeltet6 engeddlyes
beavatkoz5si lehet6#96t.
A korl6toz6si besorol6shoz szi.iksdges adatszolgiiltat6s (ide 6rtve a m6dositds halad6ktalan

bejelent6#t is) a Felhaszn5l6 kdtelezetbdge. Amennyiben a kozbevea6si eljdrds
dokumentumaihoz k6pest a tulhasznSl6 besorol6s5ra vonatkoz6 adat megv5ltozik, a
bejelentds megt6tel6t k6vetSen Elad6 k6teles halad6ktalanul ir'6sos visszajelz6st adni.
Felek rogzitik, hogy az adatok vSltozesSt a Kbt. 141.5 (4) bek. a) pong5ban
meghatirozottak szerint kezelik.

a

el a

jogosult korl6tozdst vagy megszakit6st rendelt
Amennyiber
vonatkoz6
jogszab5lyoknak 6s el6ir.6soknak megfelel6en. akkor a tervezett, de nem engd6lyezett
szSllitds (mennyiseg) tekintet6ben a Felek a ftk. lehetetlenill6sre ir5nyad6 szab6lyai
szerint j6rnrrk el, 6s az 6rintett giizmennyisA3 vonatkoz6sAban nem tartoznak egymiisnak
fizet6si k6telezettseggel. Amennyiben a korl5toziSs vagy megszakit6s jogellenes volt, a
Felek segitik egymiist a felmerUlt k5raik megt6rit6s66ft indult elj5r6sokban. Ha a
Felhaszniil6 az elrendelt korlStoz5st nem hajla v6gre, akkor az 6rintett fulhaszniil6 a
jogszab6lyok szerinti potdfat koteles megfizetni az Elad6nak.
8.

Vis maior bekdvetkez6se eset6n a Felek kdtelesek egymdst halad6ktalanul drtesiteni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak az Elad6nSl jelentkezik, a vis maior id6lartam6ra az
6rintett tulhasznSl6 jogosult harmadik szem6lyt6l a mfikdd6s6hez szLikdges g5zt
beszerezni. Ezt a mennyisdget az 6ves mennyisA3, illetve az alul-, ill, trilfogyaszt5s eset6n
figyelembe kell venni.

9.

A Felhaszn6l6 nem k6teles a szabv6nyon klviili gdzt 6tvenni,
g1z dtv6lel6t
Felhaszn6l6 visszautasila, ez az

a

irgy ha

a szabviinyon kivrili

Elad6 r1sz6r6l

min6sUl

szez6d6sszeg6snek.
10.

A teljesit6s jogszer( megtagaddsa eset6n a jogszer(en megtagad6 f6l terh6re

nem

keletkezik sem k6tb6rfizetdsi, sem kirt6rit6si kotelezetts4l, de kdsedelmi kamatfizetdsi
kotelezetts6g sem, ekkor a Minimum 6ves mennyisAset az Stadds felfi..iggeszt6se miatt 6t
nem adott mennyis63gel csdkkenteni kell.

)

/u

-

-

11.

Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben Elad6 olyan okb6l, ami6rt felel6s
k6sedelembe esi( kdteles minden megkezdett napt6ri naponk6nt brutt6 200.000.-HU[,
azaz k6tsz6zezer forint k6sedelmi kotb6r megfizet6s6re.

L1,

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szez6d6s teljesit6se olyan okbol, ami6rt
az Elad6 felelds (ftk. 6:186.9) meghi0sul kOteles a jelen szez6d6s 6rt6k6nek 20%-nak

megfelelS osszeget megfizetni.

r5.

A kdtbdrt az 6rintett

Felhaszn5l6 ir.asbeli felsz6lit6s rigiin 6rv6nyesiti 8 napos fizet6si
hatiirid6vel. Amennyiben a felsz6lihis kdzhezvdtel6t6l sz6mitott 3 napon belUl az Elad6
nem menti ki a k6sedelmet (ir6sban, bizonyit6kokkal egy6rtelmfien aldtamasztottan), a
k6tt6r elismert kdvetel6snek tekinthet6 6s a Kbt. 135.5 (6) teljesuldse eset6n Elad6
szdml6jSba a F€lhaszn5l6 Sltal beszdmithat6.

7, A nem megszakithato szolg6ltat5s felt€telei

l.

Aa Elad6 a szerz5ddtt, nem megszakithat6 6rai foldgSz teljesirtm6ny maximum5t (ill. az

int6zm6ny m [i ktddsehez sztjks63es maxim6lis mennyis6get) (a m6r6k n6vleges
osszteljesltm6rry6t)
szez6d6s teljes id6tartama alatt kOteles
FelhasznSl6k

a

a

rendelkez6s6re bocs6tani, kiv6ve:

a)

Jogszabdlyban meghatdrozott, ennek elrendelds6re jogosult 6ltali korl6tozSs
eset6n,,

b)

c)

2.

Vis maior eset6n,
El6zetesen megSllapodott karbantartas eset6t 6s id6tartam6t.

El6zetesen megiillapodott karbantartds miatt a szolg5ltatast az Elad6 kiziir6lag az Elad6
6s az Eloszttr gdzkimaradSssal j6r6 szolg6ltatas szUneteltet6se vagy csokkent6se
m6rt6kdig csdlkentheti vagy szUntetheti meg. Az Elad6 kozrem0kodik a g6zkimaradSssal
j616 karbantartdsok id6tartamdnak minimSlisra csokkent6s6ben,
g6zszolgdltat6s
folya matoss5giit biztosit6 proviz6rium ki6pit6s6t is bele6rWe.

a

8, Atades-5tveteli pont

Az 6tad5sn5l a f6ldg6z mennyis(;i 6s min6segt 5tad6s-iitv6teti pontja a tuthaszn5l6
fogpszlasi hely6t kiszolgS16 6s az Eloszt6/Felhaszn616 tulajdon6ban 6s fizemeltet6#ben
l6v5 elsziimol6 ginm6r6. A fdldgSz tulajdonjoga az elszSmol6 g6zm6r6 kit6$ csong5n
sz5ll 5t a Felhaszn6l6ra.

9. Egy6b rendelkez6sek

1.

2.

A Felhaszn5l6 loteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszabdlyok, az ufSZ valamint
Elad6 UzletszabSlyzatanak rendelkez6seit, amennyiben az jogszab6llyal vagy a
kdzbeszez6si elj6r5s iratanyag6val. ill. jelen szea5d6ssel nem ellent6tes. A Felhaszn5l6
vallalja, hogy a Szez6d6s id6tartama alatt fdldg6z-5tv6teli tevdkenyseg6t az Elad6 fel6
fenntarua, kiveive az ezt akadiilyoz6 hat6#9i intezked6sek eset6t, illetve ha Elad6
szez6d6sszegdst kovet el. Ebben az esetben Felhaszn6l6 jogosult az intdzmdnyek
mfik6d6s6nek biztositasa 6rdek6ben haladektalanul int6zkedni harmadik f6lt6l va16
g6zbeszez6s 6rdek6ben.
Pc Elad6 minderrkor betartja a vonatkoz6 jogszabiilyoknak, az UKSZ-nek a m(krjd6si
enged6ly6ne( ti;:letszabalyzat5nak 6s a rendszerhaszn5lati szerz6d6seinek a kozbeszezdsi
eljiir5s iratanyagilba, jelen szez6d6sbe ill. jogszabSlyokba nem iitk6z6 rendelkez6seit. Az

l.

lt,

t'

Elad6 vSllalja, hogy a szez6d6s id6tartama alatt fdldg6z-kereskedelmitev6kenysdg6t
fulhaszn5l6 fel6 fenntartja, kiv6ve az ezt akadSlyoz6 hat6sagi int6zked6sek eset6t.

a

tu

Elad6 mindenkor a szakszer[ien eljdr6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan
elvirhat6 magatart6st kdteles tanrisitani, kUl6n6sen
a) A Szez6d6s teljesit6set vesz6lyeztet6 esem6nyekr5l a Felhaszn6l6kat
halad6ktalanul 6rtesiteni,

b) A Szea6d6s

teljesit6se 6rdek6ben haladdktalanul megtenni minden t6le

elvd rhat6 int6zked6st.

4.

5.

Szen6d6 Felek. rogzitik, hogy jelen szez6d6s csak a Kbt. felt6teleinek (141.S) teljesijl6se
eset6n, iriisban modoslthat6. Felek rogzitik, hogy
szez6d6s
alakszerii
szez6d6sm6dositSs n6lkUl - m6dosul az al6bbi esetekben:
a) felek k6zhileles nyilv6ntartasban foglalt adatainak m6dosul5sa eset6n a nyilv6ntart6sba
bejegyz6s rrapj6val,
b) felek kapcsolattart6ira, teljesit6sigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok m6dosul5sa
eset6n a m5sik f6lhez tett kozl6s k6zhezv6tel6nek napjdva.,
c) amennyiben a Kbt. ezt nem z5rja ki.
Felek rogzitik, hogy semmis a szez(d6s m6dositdsa, ha az arra irSnyul, hogy az Elad6t
mentesits6k az olyan szez6d6sszeg6s (illetve szez<5d6sveg6sbe esds) 6s annak
jogk6vetkezmEnyei - ide nem 6rtve a felmondiis vagy el6lliis jogiinak gyakorlii#t alkalmaz5sa al6l, amelydrt felel6s (illetve felel5s lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy
Felhaszn6l6 dtviillaljon az Elad6t terhel6 tdbbletmunkak6lts6geket vagy indokolatlanul
egy6b, a szezth6s alapjSn a Elad6t terhel6 kockazatokat. E kdrben kijelenti Elad6, hogy a
kock6zatokat felm6rte 6s azt a jelen szez6d6sben foglalt ellenszolg6ltat6sban teljes k6rflen
6rvdnyesltette.

a

1O, A szerz6d6s

-

id6beli hat5lya 6s megsz0n€se

1.

Felek jelen szez6d6s hatarozott idSre a teljesit6sig kotik azzal, hogy a jelen szerzifr*s
szerinti folyamertos szolg6ltatiis biztosit6s5ra az Elad6 2016. 10, 01.06.00 CET- 2017,
10. 01. 06,00 CET id6szakn koteles.

2.

tulek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szea5d6s rendes felmond5ssal nem mondhat6
fel.

3.

a szez6d6st felmondani - ha szrjksdges olyan
hat5rid5vel, arnely lehet6v6 teszi, hogy a szez6d6ssel drintett feladata ell6tasar6l
gondoskodni tudjon - ha
a) Elad6ban k6zvetetten vagy kdzvetlenill 25olo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olfdn jogi szem6ly vagy szem6lyes joga
szerint jogk6pes szervezet, amely tekintet6ben fennSll a Kbt. 62. S (1)
bekezd6s k) pont kb) alponSSban meghat5rozott felt6tel;
b) Elad6 k6zvetetten vagy kozvetleni.il 2|o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szemdlyes joga
szerint jogk6pes szervezetben, amely tekintet6ben fenn5ll a Kbt. 62. s
(1) bekezd6s k) pont kb) alpon!5ban meghat6rozott felt6tel.
Fentiek 6rdek6ben a szezSd6s teljeslt6s6nek teljes id6taftama alatt Elad6
tulajdonosi szerkezet6t FelhasznSl6 sz5m5ra megismerhet6v6 teszi 6s a 143. g (3)
Felhaszn6l6 jqyosult 6s egyben koteles

bekezdi:se szerinti r.igyletekr6l Felhaszn6l6t halad6ktalanul 6rtesiti.
FelhasznSl6

4.

Felhaszniil6 a s;zez6d6st felmondhatia ha:
-)l
q

/t,'

a) felt6tleni.ll sztiks6ges a szez6d6s olyan l6nyeges m6dositasa, amely
eset6ben a Kbt. 141. 5 alapjSn rij kdzbeszez6si eljdr5st kell lefolytatni;
b) Elad6 nem biztositja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartds5t, vagy az
Elad6 szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogutodl6s k6vetkezett be, amely

c)

nem felel meg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak; vagy
az EUMSZ 258. cikke alapj6n a kozbeszez6s szabalyainak megszeg6se
miatt kdtelezetts6gszeg6si elj6r6s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6saga
az EUMSZ 258. cikke alapj6n inditott eljSriisban kimondta, hogy az
Eur6pai Uni6 jog5bol ered6 valamely k6telezetts6g tekintet6ben
kotelezetts6gszeg6s t6rt6nt, 6s a bir.osag 6ltal meg6llapitott jogs6rt6s
miatt a szez6d6s nem semmis.

A Szez6d6s azonnali hahilyri felmond6ssal, azonnali hat6llyal megsziintethet6, ha valamely

f6l s0lyos szez6d6sveg6st kovet el, kUldndsen, ha jelen szez6d6s vagy jogszab5ly igy
rendelkezik.
B5rmelyik f6l jalosult a szez6d6s rendkivtili felmond5sdra abban az esetben, ha valamely

vis maior esem6ny 2 naptdri napot meghalad6 id6tartamig folyamatosan, megszakitSs
n6lkril fenniSll.

Elad6 koteles tcvSbb6 a szen6d6s b6rmely jogcimen t6rt6n6 megszfin6se (ide 6rtve a
biirmely felhasznSl6 vonatkoz6s5ban t6rt6n6 megsz(n6s eset6t is) eset6n minden
jogszabdlyban f,€lalt kotelezettseg6t teljesiteni annak 6rdek6ben, hogy a szerz6d6s
megszfin6s6t k6vet6en a g6zellStSsa az 6rintett felhasznS16nak biztositva legyen.

11. Az alul-, 6s tilfogyasztas 6s jogkdvetkezm6nyei
szez6d6ses id6szak sorSn t6nylegesen 6tvett foldg6z mennyisdget (SZt6ny) az osszes
szez6d6s
Felhaszn616 valamennyi fogyasztdsi hely6re 6sszevontan kell meghatdrozni
megszfi n6#nek napj6val.

A

a

P6tdij m6ft6ke alulfogyasztiis eset6n.
Alulfogyaszt6sk6nt definiiilj5k a felek azt az esetet, amikor a szez6d6ses id6szakban
t6nylegesen a fentiek szerint szSmitottan 5tvett foldg6z mennyis6g kisebb, mint a
kdtelez6en 6w6telre szez6d6tt 6ves mennyis6g (SZt6ny< 504.960 gnm:/6v).

a.

P6tdij alapja az

6t

nem vett fdldgSz mennyisdg, ennek megSllapit6san6l a

a

szez6d6ses idSszak
Felhaszn6l,5i fogyaszt5si helyeken
kell
figyelembe
venni.
6sszesfhtt mennyis6get

b.

alatt elfogyasztott

P6tdl m6rt6ke az Elad6 Sltal osszevontan a tulhasznSl6i fogyasztasi helyekre
megajiinlott, a szerz6d6ses id6szakra 6rv6nyes 6sszevont f6ldg6z (molekula)
dijdnak 300/o-a az 5t nem vett f6ldg5z GJ egys6gben kifejezett mennyis{16vel.

P6tdij m6rt6ke tri lfogyasztSs eset6n:
T0lv6telez6s az, amikor a szerz6d6ses id5szakban t6nylegesen 5tvett f6ldg6z mennyisEl
nagyobb, mint a kotelez6en 6tv6telre szez6dott 6ves maximiilis mennyis{;
(Szt6ny> 706.943 gnm3/6v).

a.

P6tdij alapja a t0lfogyasztott f6ldg6z mennyisA3. Ennek megSllapit5#n6l a
fogyasztSsi helyeken a szez6d6ses id6szak alatt a Felhaszn5l6i fogyaszt6si
helyeken az elfogyasztott 6sszesitett mennyis6get kell figyelembe venni.

/,,,

b.
t.

P6tdi m6rt6ke az Elad6 6ltal osszevontan a fogyasztiisi helyekre megaj6nlott, a
szez6d6ses id6szakra 6rv6nyes osszevont fdldgiiz (molekula) dijdnak 2Oolo-a
szoroaa a t0lfogyasztiissal 6rintett fdldgiiz GJ egysegben kifejezett mennyis6g6vel.

Elad6 amennyiben szrik{ges, akkor 34,5MU gnm3f(jt66rt6ket alka mazza 5tsz6m itisok
I

sora n.

A tril-, ill. alulf'ogyaszt6si potdfiat Vdc V5ros Onkorm5nyzata fizeti meg az Elad6 6s V6c
V5ros Onkorminyzata kdz6tt megkdt6tt szez(d6sben meg6llapitott szabSlyok megfelel6
afkalmaz5s6val azzal, hogy potdfr6l sz5mla csak a teljesitdsi id6szak v6g6n az elsz6mol6sziiml5kkal egyidejfi leg Sllithat6 ki.
12, Adawedelem, kapcsolattartis, egy6b rendelkez6sek
1.

2.

A szez6d6 felek kritelesek betartani az adatvdlelmi szab6lyokat.
fulek meg6llapodnak abban, hogy ktil<inos tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egym6snak iiradott, Uzleti titoknak min6siilS informdci6t, valamint minden olyan
inform5ci6t dokumentiici6t, adato! amelyeket irdsban bizalmasnak min6sitettek (bizalmas
informSci6), vagy jogszab6ly annak min6sit.

uzleti titok a gazdasdgi tev6kenysd]hez kapcsolod6 minden olyan t6ny, informdci6.
'
megold6s vagy adat, amelynek nyilv5nossiigra hozatala, illet6ftelenek dltal t6rt6nd
megszez6se vagy felhaszniil6sa a jogosu lt jogsze rfi panztgyi, gazdasigi vagy piaci 6rdekeit
s6rten6 vagy_ vesz6lyeztetn6, 6s ametynek titokban tirt6sl 6rdeli6be;'i jogosutt a
szUks6ges int6zked6seket megtette.

4.
5.

9.

A

Felek titoklart6si k6telezettsege a tudom5sukra jutott iizleti titokra 6s bizalmas
informSci6ka, (9y ktilon6sen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiterjed.
A Felek a szez6d6ssel kapcsolatos okmdnyokat 6s inform6ci6kat kiz6rolag a szez6d6s
teljesit6s6re haszn6lha!6k fel. A m5sik f6l el6zetes j6v6hagyiisa n6lkut ily6n inform5ci6t
egyik f6l sem tehet k6zz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocsathag kiv6ve, ha ezt
6rv6nyes 6s hat6lyos jogszab6ly alapj5n k6telez6 vagy valamely birrcsig vagy m6s hat6s5g,
5llamigazgat5si szerv elrendeti. A fetek err6t halad6ktalanut tajercztagat egymiist ir6sbal;
a vonatkoz6 bir6sagi, vagy miis hat6sagi hat6rozat egyidejfi megkUld6se meilett.
A Felek. kotelesek a hat6s6g (bir6s5g) figyelm6t fethivni az ityen inform6ci6k megfelet6
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktartasi kotelezetts6g ald es5 informdci6nak, ani mdr
kozismert. Egy adott inform5ci6 kozismerts6g6t az a f6l bizonyitja, ameiyik annak
k6zismerts6g6re hivatkozik,
A szen&5 Felek tudomiisul veszik, hogy a vonatkoz6 jogszabdlyok 6s megdllapoddsok
szerinti illet6kes ellen6z6 szervezetek feladat- 6s hatdskortiknek megfelel6en jelen
szezfiis alapjSul szolg5l6 k6zbeszez6si elj6rdst 6s jelen szez5d?s teSesil6set
ellen5rizheti( r6sziikre a jogszab6ly szerinti informdci6 megad6sa uzleti titolra val6
hivatkozissal nem tagadhat6 meg.
Az illet6kes ellen6z6 szervezetek ellenSz6se, helyszini vizsgiilata eset6n Elad6 k6teles
minden segitseget Felhaszn6l6 r6sz6re megadni, a helyszini vizsg6laton jelen lenni az
ellen6z6s hat6konys5ga 6s tuthaszn6l6 kotelezettsegeinek hegfelJl6 teljesit6se
6rdek6ben.
fulek kifej.retten rogziti( hogy tudom5suk van arr6l, hogy Felhaszn6l6 kdteles a
Kdzbeszez6si Hat6sagnak bejelenteni, ha
a) Elad6_, srez6d6ses kotelezettseg6t sflyosan megszegte 6s ez a
szezSd6s.felmondd#hoz vagy eldlldshoz, k6rt6rit6s kovelel6#hez vagy
szen&6s alapjdn alkatmazhat6 eSy6b jogk6vetkezm66y
6rv6nyesites6hez vezetett, valamint ha Elad6 otyan magatartasiivai
amely6rt felel6s, r6szben vagy eg6szben a szea6d6s lehetetlenUl6sdl
okozta. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szez6d6sszeg6s leird#t, az
annak alapjiSn alkalmazott jogkdvetkezm6nyt, valamint hogy a szez(d6

a

b)

f6l a szerz6d6sszeg6st elismerte-e, vagy sor kerUlt-e arra vonatkoz6an
perinditdsra.
Elad6 szez5d6ses k6telezettsA36nek joger6s bir6s6gi hatirozatban
meg5llapitott megszeg6se eset6n a szez6d6sszeg6s t6nydt, leir6sat,
l6nyeges jellemz6i! beleertve azt is, ha a szez6d6sszeg6s a szee6d6s
felmond6s5hoz vagy
szez&6st6l val6 el6llSshoz, kSrt6rit6s
k6vetel6#hez vagy a szerz&6s alapjdn alkalmazhat6 egy6b szankci6
6rv6nyesit6sdhez vezetett, valamint Elad6 szen&6
olyan
magatart6#val, amely6rt felel6s, (r6szben vagy egeszben) a szez6d6s

a

f6l

10.

lehetetlenr.il6s6t okozb.
Felek fenti korben meg6llapodnak abban, hogy Elad6 nem jogosult a fenti adatok StadSsa
miatt a Felhaszn5l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesiteni abban az esetben sem,

ha b5rmely 6tadott t6ny, ragy k6rLilm6ny ut6bb nem bizonyulna val6sna( kiv6ve ha ezel
a Felhaszn5l6nak az adatok 6tad6sanak pillanatSban tdnyverfien tiszt5ban kellett lennie
(nem tartozik ide a hib6s jogszabSly-6rtelmez6sb6l vagy t6ves t6ny6ll6s-6rtelmez6sb6l
sz6rmaz6 k6rUlm6ny, kiv6ve ha az a Felhaszn6l6nak felr6hat6an kdvetkezett be).
11.
L2.

lJ,
14.
15.

ro,

A jelen titoktarEsr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6d6s megsz0n6se utan is hatalyban
maradnak,
Felek megSllapodnak, hogy a fenti titokvddelmi rendelkezdsek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkozasdban jogszabdly a fentiekt6l ellent6tesen rendelkezik.
Felek kijelenti( hogy a szez5d6s teljesit6s6ben folyamatosan egytittmfikodnel! a felmerUlS
probl6m6kr6l qymdst halad6ktalanul 6rtesitik.
Felek jognyilatkrzataikat kizdr6lag ir5sban, az 6tv6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don lehetik meg 6rv€nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax form5j6t is)
Felek k6pviselet6re fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjeldlt esetleges korlStoz5sokkal az
a16bbi vem6lyek jogosultak kiz5r6lagosan:

Felhaszn616 megnevez6se

N6v, beoszt6s: F5pa Gszl6 hivatalvezet5

El6rhet6segei (lrv6lcim, tel, fax):2600 V6c, Szirdna kdz7., 06-2713L4-814,06-27-376-932
Jognyilatkozat k:rl5toz6sa:

--

N6v, beoszt5s: Cegledi M6nika beszez6si r6szleg

El6rhet5segei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 V5g Kdztirsasag 6t 34., 06-30/583-0042
cegledi.monika@vacholding. hu
Elad6 r6szd16l:
N6v, beosztas: T6th Sdndor vezet6 k6zbeszez6si i.lgyf6lmenedzser

Eldrhet6segei(lev6lcim, tel, fax) : 1117 Budapest, Infopark s6t6ny 1., +36 30 236-7272;
fax: +36 1 zE6 5698, e-mail: Toth.Sandor@e2hunoarv. hu

L7.

19.

-

Jelen szez6d6st 6rint6 dsszes jognyilatkozatot a kuelolt kapcsolattart6 kiz6r6lag lrSsban
az 6tv6tel hely6t 6s idej6t dokument6l6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus lev6l
ill. fax eset6n az 5tv6tel igazol6#t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol5s k6r6se, ill.
faxjelent6s),

Amennyiben a r;zez6dds a jognyilatkozat megt6tel6re hatirid6t nem tfiz, akkor a
jognyilatkozatot annak ok5nak felmeri..il6s6161 0ognyilatkozatot tev6 tudom6sdra jutdsat6l)
sz5mitott 3 munk.anapon belUl kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b6l rovidebb hatarid6
nem derril ki.
Minden, a mSsik f6lnek benyrijtand6 jelen szerxid6s t5rgySt 6rint6 dokumentumot a jelen
szez6ddsben meghat6rozott kapcsolattart6 cim6re kell megkUldeni. A ktildem6nyt faxon,

____>

2r.
22,

24.

eleKronikus le!'6lben illet6leg postai k0ldem6nyk6nt kereszttil feladott jognyilatkozat esetdn
a meg6rkez6st kdvet6 els6 munkanapon. vem6lyes 6tad6s eset6n azonnal k6zbesitettnek
kell tekinteni.
A kijelolt k6pvisekik 6s kapcsolattart6k akad5lyonat5sa esetdre a felek meghatalmazott
helyeftesr6l kotelesek gondoskodni, melynek elmarad6sa nem eshet a mdsik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a ktildem6nyek fogadiis5t akad6lyozn6, ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kolelesek a m6sik felet err6l - illetve a hiba megszfin6s6r6l - halad6ktalanul
r6vid 0ton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megteh et6 azzal, hqy
az akad5lyoztatisi nyilatkozat telefonon t6rt6n6 megt6tel6nek igazolSsa a nyilatkozattev6t
terheli.
fulek meg5llaprodnak, hogy V6c V5ros Onkorm6nyzata egyebekben szezSd6s
vonatkoz5s6ban a Felhaszn6l6k nev6ben, azok k6pvisel6jek6nt az Elad6 fel6 elj5rhat.
Szen&6 felek fgy j5rnak el jelen szez6d6s hatSly5nak fenn5llta alatt, t3gy kezelik a
dokumentumokrt, hogy az megfeleljen a szeaiaes kikot6seinek. szen&5 Felek kiielentiK
hogy egyikiik sr:m tanGsithat olyan magatartSs! amely a szea6d6ssel ellentdtes lenne,
vagy a mSsik f6l jogos 6rdekeit serten6. Szerz&6 Felek rogziti( hogy a dokumentumok
teiet6se sor5n az ada1y6delmi jogszaMlyok rendelkez6seit marad6ktalanul betarU6k.
tulek meg5llapcdnak abban, hogy minden tev6kenysegukn6l a m6sik f6l 6rdekeit
m"srrerne-n6"n szem el6tt tartva j6inak el, tart6zkodva minden olyan magatart6st6l, amely
a miisik f6lnek ak5r vagyoni, ak5r nem rragyoni k5rt okozna.
jutott
szerz6d6 Felek haladEktalanul kdtelesek 6ftesfbni a m6sik felet a tudomSsukra
minden 6rtesulirsttl, dokumentumr6l, informSci6r6l, amely jelen szez6d6s teljesit6set
akad6ly ozza, vagyy befolYSsol ja.
is
ir"otiirA r.r"r.l"eg6tnbodni4 hogy jelen szerzod1s hatelya alatt - a fentieken tiljelen
a
hogy
t-to."n egyUtt.m(-kodne( 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben,
szez6d6sben kit0zott cdlok megvalosuljanak
t"gaff"p"dnak abban, tiogy amennyiben .jelen szez6dds b6rmely pon$a kogens
jogszabatiba iitl6.n", vagy a kozbeszez6si elj6rSs kotelez6 6rv6ny0 dokumentum.enak
hely6be
t"",tuf r1auif ellent6tes.lenn!, akkor jelen szen:6f,es fentieket s6rt6 rendelkez€se
a
megsertett
n6lkUl
m6doslt6sa
rina"n t*aUUi iogcselekm6ny, igy li1ldndsen a szez6dds
rendelkez6s
dokumentumi
kdzbeszerz6si
vagy
reln'delkez6s
ervenyli
ttitefezO
logszabalyi'
jogszabaly
["iuii. E"ii"r"d l"it riegreel5en atkatmazni akkor is, ha valamely kogens
1$6nt
szerz6dds rdsze (vagy a szez6d6sben
rendelkezif! hoqy valimely rendelkez6se
,itiu"g*rfi"n szerepelnie i<ell) 6s azt sz6vegszerfien a szen&6s nem taftalmazza (az
adott iendelkez6s a szerz&6s rdsz6t k6pezi).
retekmeq6||apodnakabban,hogyamennyibenje|enszez6d6s6sazE|ad66|ta|haszn6|t
Lltr"rvTiii*gy nasont6'jogijellegfi okirat kbz6tt elt6rds lenne, akkor jelen sze''itd6s

a

-

f"tf

-

a

27.

rendelkez6se az i16nYad6.

jele,n szez6d6sben olyan rendelkezesek lenn6nek fellelhet6ek, amelyek a
;;;;dd?;;dri.lj fogyavt6si hetyekre nem alkalmazand6a( azokat az adott fogyasztSsi
neiy uonatr.oz6*,barifigyelmen klv;l kell hagyni azzal, hogy amennyiben a dokument6ci6
ill. icogens jogszab5ly ai alkalmazand6 szab6lyt megadja, azt kell alkalmazni'
jel"n" r."L&erben nem szabalyozott k6rd6sekben Magyarorsz6g jogszabSlyai az

nr""nviou.

29,

irSnyadoak.

30.

J l-.

52,

r"r"if r"girrupolnak abban, hogy Elad6 nem fizethet, illetve sz5molhat el a szerz6d6s

(1) bekezd6s k) pont
tJlesiite#-vef oss:zefUggesben otyin forcegetet, amelyek a Kbt. 62. S
mertilnek fel'
tekintetdben
t6rsasdg
megfelel6.
fai-ib'.'*nnu rt"ri-nii f"lt6t"l"knek nem
alkalmasak'
j6vedelm6nek
csokkent6#re
6s'amelyek rlid6 ad6t<otetes
fe|ek a logvitat eldont6#re - hat5skort6l fiigg6en - kik6tik a Felhaszn616 szekhelye szerinti
J5rdsbi;6sag/ T6rv6nysz6k kiz6r6lagos illet6kess6g6t.
n rtiiroiJira'Oirr.t6segii Etad6 - a szez6d6s alSir'6sat kdvet6 5 naptdri napon belUl srllyos
rr"oOOero"ger terlie mellett - koteles a szez6d6shez arra vonatkoz6 meghatalmaz6st
aatoinl, nogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6#gt6l a magyar ad6hatosdg k6zvetlenul
Gir"r"rn"t; Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orsz6gok k6z6tti jogseg6ly ig6nybev6tele
n6lkiil.

)

l,r'

33.

Jelen szez6d6s annak mindkdt f6l 6ltali al6irdsdvat 16o hat5lvba.

Vic, 2016. szeptember
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