
Fiildg6z-kereskedel mi szerz6d6s

mely l6trejott egyr6szrSl: V5c V5ros Onkorm5nyzat ld6sek Otthona 6s Klubja
sz6khelye: 2600 \t5c, Burgundia u. 9-11.,
Ad6sz5m: 1 5395450-1 -1 3
k6pviseli: SzmolSr Attila igazgat6
mint Fel hasznSlf (tov6bbia kban : Felhaszn516),

mSsr6szr6laz E2 Hungary Energiakercskedelmi6s SzolgSltat6 Z5rtktiriien Miikttd6
R6szv6nytSrcasig
sz6khely: 1117 Br.rdapest, Infopark s6t6ny 1.

k6pv: Krascsenics; Roland vezlrigazgat6 6s Tordai P6ter pdnzrigyi igazgat6
cegjegyzdkz5m: 01 10 048540
ad6szdm : 253435i02-2-43
mint Elad6 (tovdbbiakban: Elad6) kdzdtt az alulirott helyen 6s idSben, az alSbbifeltdtelek
mellett:

1. El6zm6nyek

FelhasznSl6k nev6ben 6s k6pviselet6ben Vdc V5ros Onkorm6nyzata a helyben kozpontosltott
kozbeszerzdsi elj5r5s keret6ben kozbeszez6si eljSriist folytatott le a 2015. 6vi CIIII. torv6ny
(tov6bbiakban: Kbt.) II. r6sze szerint, nyilt eljSr5s keret6ben ,,Fdldg6z energia beszerzdsd'
megnevez6ssel. A nyeftes ajSnlattev6 az elj5r5sban az Elad6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak
megfelel6en a szez6d6s vele kertil megkcit6sre. Jelen szerzSd6st (tovSbbiakban: Szez5d6s) az
egyes Felhaszndl(ik kiilon-ktilOn k6tik ffie9, azzal, hogy az egyes FelhasznSl6k egym6s
szen6d6sszeg6si6ft nem felelnek. Az ajdnlati felhlv6sban rcigzitett ttil-, ill. alulfogyasztds
vonatkoz5saban a fizet6si kcitelezetts6get V5c V6ros Onkorm6nyzata vSllalja, az6rt az egyes
FelhasznSl6k nem felelnek. Felek a beszez6si ig6ny teljeslt6se 6rdek6ben az alSbbi szezcid6st
k6tik.
Vdc VSros Onkormdnyzata 6s a FelhasznSl6k kijelentik, hogy a 2013. 6vi V. tv. 8:1.9 (1) bek 7.
pon$a a la pj6 n szerz6dd hat6s5 g na k m i n6sti I ne k.

Aszerz6d6s tirgya

Elad6 jelen Szez6d6s alapjdn kotelezettsdget vSllal a Szez5d6sben meghatarozott
mennyis6gfi 6s min6#g[i fdldgdz eladds6ra (tefes korfi, a foldg5zrendszer hasznSlatit is
biztosit6 m6don) a FelhasznSl6 rdsz6re, a dokument6ci5ban r6szletezett, az adott
Felhaszn6l6ra vonatkoz6 5tad6s-6tv6teli pontokon. A Felhaszn5l6k fogyaszt5si helyeit, a
rendszerhaszrrSlati dfakat, illetve a sz6ml6z1s adatait a jelen szen5d6s, illetve annak
elv6laszthatallan mell6kletei taftalmazz6k.

Az Elad6 a kapacitaslek6t6st6s minden egy6b sztjks{1es l6p6st koteles tovdbbS megtenni
annak 6rdek6ben, hogy a rendszertizemeltet6k a szez5d6s szerinti foldg5zsz6llit6st
befogadj6( j6v5hagyjS( illetve teljesft#k. Ennek elmarad6sa az Elad6 oldalSn
bekovetkezfi s[lyos szez5d6sszeg6snek sz5mit. Ennek megfelel6en FelhasznS16
meghatalmavza, 6s egyben megbizza az Elad5t, hogy a szUksdges rendszerhaszn5lati
szez5d6seket megkosse, 6s egy6b jognyilatkozatotokat nev6ben 6s helyette megtegye.
Egyben FelhasznSl6 a szliks6ges rendszerkapacitdsok tekintetdben a rendelkez6si jogot
6taap Eladi,nak.
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Az Elad6 kdtelezi magSt arra, hogy az 5ltala beszezett foldg5z-mennyisegekb6l a Felhaszn516
r6sz6re a dokumentSci6ban meghatdrozott fogyaszt5si helyekn6l a szen6d6s hat5lya alatt a
felmerU16 valanrennyi foldgSzig6nyt folyamatosan kiel6giti. Felek ez alatt 6fti( hogy az Elad6
megk6t minden olyan szerz6d6st, ill. megtesz minden olyan jognyilatkozatot, tov5bb5
int6zked6st, mely a hatSlyos jogszabiilyok szerint sziiK6ges ahhoz, hogy a fogyaszt5si
helyeken a szUks6ges mennyis6g rendelkez6sre Slljon.

FelhasznSl6 kdtelezetts6get v5llal arra, hogy a teljes gitzig6ny sztlKeglet6t az Elad6t6l szezi
be jelen szez6id6s id6tartama alatt a dokument6ci6ban szerepl6 fogyasztSsi helye(i)
vonatkoz5sdban - kiv6ve, ha Elad6 szez6d6sszerfien nem teljesiti a k6telezetts6g6t.
FelhasznSl6 ennek megfelel6en v5llalja, hogy a jelen FelhasznSl6ra vonatkoz6 szez6ddtt
foldglz mennyiseiget az Elad6t6l 5tveszi 6s annak ellen6rt6k6t a Szez6d6sben foglaltaknak
megfelel6en az Elad6 szSmSra megfizeti.

tulek rogziti( hogy a tulhaszn5l6k egym5s kdtelezetts6gei6ft ill. esetleges
szenSdlsszeg6sei6rt nem felelnek, igy egyik Felhaszn516 szerz&lsszeg6se miatt jogh5trSnyt
mSsik RlhasznSl6val szemben alkalmazni nem lehet. Ezen pont megs6ft6se sflyos
szerz6d{sszeg6snr:k min6sril Elad6 r6sz6r6l. Amennyiben b5rmely okbol valamely Felhaszn516
vonatkozds5ban a szerz6d6s megszfini( az csak az adott fulhasznSl6ra hat ki, a szez6d6s a
tobbi Felhaszn516 vonatkoz5s5ban vSltozatlan taftalommal marad fenn.

3. Szerz6diitt mennyisEg 6s teljesitm6ny

1. 2016. 10. 01. 06.00 CET 2017. r0. 01. 06.00 CET teljesit6si id6szakra
osszesen 504.9609nms.

2. Felek jelen egyedi :;zez6d6sben is kiildn rogziti( hogy a t6rgyi kdzbeszerz6si elj5rSsban
6rintett FelhasznSl6k potdijfizet6si kotelezetts6g n6lkril jogosultak az egyrittes szez6dott
mennyis{7hez (50,4.960 gnmr) k6pest b5rmely megoszl6sban + 40 o/o m6ft6kii opci6s
mennyis6get (opci6s mennyis6ggel ndvelt rirt6k: 706.943 gnm3) ig6nybe venni.
Az opci6t a (eg6szben vagy r6szben) a szerz&6s hatSlya alatt bSrmely Felhaszn6l6,
bSrmely mennyis6gben lehi'vhafa. E kdrben Elad6nak teljesit6si kotelezetts6ge keletkezik.
Az opci6s jog gyal<orl5s5ra vonatoz6 jognyilatkozatnak min6stil (az adott (t6nylegesen
felhaszn5lt) mennyis{7ben), amennyiben b5rmely FelhasznSl6 az opci6s mennyis6gb6l
Stvesz.

A meghat5rozott mennyis6geket az MSZ 1648 szabv5ny szerint 15 oC 6s 101.325 kPa
referencia korUlm6nyerken kell 6rtel mezni m s-ben [gnm 3].

Felek rogzltib hogy az ,,,N'mell6kletben meghat5rozottak vonatkozdsdban az Nkt. m6dosliSsa
(2011. 6vi CKC W. 99/H. $-a) ok6n 20t7. 0L.01. napj6t6l a kUlon megjelolt felhasznSlSsi
helyek vonatkozdsSban a szerz6d6s alanya 6s igy a fizet6 f6l is az illet6kes tankerrileti kdzpont
lesz, igy a vonatkoz6 felhasznSl6si helyekn6l 2016. december 31. 24.00 6rakor a jogszab6ly
erej6n6l fogva ezen pozici6 Stsz5ll az illet6kes tankerrileti kdzpontra. tuntieket az opci6s
mennyis{7ek vonatkozSsdban akk6nt kell alkalmazni, hogy az opci6s mennyisdg teljes
eg6sz6ben jelen szerz6d6sben n6v szerint feltfintetett Felhaszn5l6t illeti. Felek jelen pontban
foglalt esetet, mint a Kbt. 141.5 (a) bek. a) pontja szerinti esetet 6ft6kelik. Fentiek ok5n
felhaszn516 az 6rintett felhaszn5lSsi helyekn6l a fenti id6pontot kovet6en felmertj16
kotelezetts6gek6rt nem felel.
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tulhaszn5l6 rqrziti, hogy 2016-20L7 g6z6vre nem rendelkezik lek6t6tt kapacitdssal. A
terliletileg illet6kes foldg5zeloszto aTlGi+Z DSO (sz6khelye: 4200 Hajdriszoboszl6, Rdk6czi
u. 184. ; C9.09-09-013493)

4. Az ellenszol gSltattSs 6s megfi zetdse

1. Felek az al5bbiak r5s a mfiszaki leirds (Kozbeszez6si Dokumentumok 5. kotete) szerint rogzltik
az 5rk6pz6st 6s az:. azzal kapcsolatos adatokat.

2. A f6ldg5z szea6ddisben meghat5rozott egys6g5ra:

(PG) 2.853,41 HUF/GJ+A1a, azaz

k6tezer-nyolcszSzdVenhSrom eg6sz negyvenegy sz6zad HUF/GJ+Afa
ahol a (PG) meghat5roz5s5nak menete megegyezik e dokumentum 5. Kdtetben leirtakkal
6rt6ke pedig a B mell6klet ajSnlati t5bl5zat5ban szerepl6 6rt6kkel.

3. Ha a foldg5z kereskedelemre, vagy valamelyik kapcsolod6 szolg6ltat5sra a j6v6ben tovSbbi, a

felhaszn5l6t terheltien k6zterhet vetnek ki/szfintetnek meg, a fizetend6 ellen6rt6k el6zetes
ir5sos 6tesit6ssel - a kivitett/megszfintetett kozteher m6rt6k6vel - v5ltozik jelen szez6d6s
kijl6n modosit5sa n6lkril. Felek rdgzitik, hogy ezt a Kbt. 141. 5 (4) bek. a) pontjSban foglalt
korri I m6nyk6nt 6ft61<eli k

4. A Felek megSllapodnak, hogy a foldg5zfogyaszt5s utSn fizetend6 dffaknak az elsz5mol6sa a

targyh6 els6 napj5t6l a t5rgyh6 utols6 napjSig terjed6 id6szakra tort6nik (kiv6ve azokat az
eseteket, ahol az elo:;zt6 ett6l elt6r6 leolvas5st alkalmaz). Ha a FelhasznSl6 b5rmely fogyaszt5si
helye vonatkoz5s5ban az elsz5mol5si id6szakt6l elt6r6 helyszini m6r6leolvas5st k6r, 0gy annak
kolts6geit k6teles ktildn megt6rlteni.

5. Elad6 jogosult s:z5ml6t kibocsStani fogyaszt6si helyenk6nt a tSrgyh6napot megel6z6
h6napban az eloszt6i, szSll[toi, tarol6i 6s a rendszerhasznSlati teljesitm6nydijak
vonatkozSs5ban.

6. A Felhaszn6l6 el6leget nem fizet.

7. Az ellen6ft6ket, az igazolt szen6d{sszerfi teliesit6st kdvetSen havonta kiSlliltott szSmla alapj5n

, ut6lag, a felhaszn5liisi hely szerinti v6telez6 int6zm6ny (Felhaszn5l6) egyenliti ki a szSmla

k6zhezv6tel6t kovet6.30 nap fizet6si hat5rid6vel a Kbt. 135. 5 (1), (5)-(6) bekezd6se, tov6bba
a ftk. 6:130.$ (1) szerint 5tutalSssal.

A p6nzrigyi teljesilt6s felt6tele az Art. 36/A. $-ban foglaltak teljesril6se.

A jelen szez6d6shezyEZEt6 elj5rds, az elszdmol5s, a sz5ml5z5s, tov6bbd a kifizet6s
p6nzneme: magyar forint [HUF].

A teljeslt6si id6szak lei6rta, vagy a teljesit6si id6szak lej5fta el6tti megszfin6s eset6n a
szerz6d6s megszlin6s6t kdvet6en Elad6 jogosult a tulhaszn6l6 fel6 v6gelsz5mol6 szdmla
kibocs5jtSs5ra.

K6sedelmes fizet6s eset6n az 6rintett Felhaszn5l6, mint szerzSdS hat6sdg a ftk. 6:155.5
szerinti 6s a k6sedelernmel arSnyos k6sedelmi kamatot 6s a krildn toru6nyben rogzftett
behajtdsi kdltseg5talSnyt kdteles megfizetni az Elad6 r6sz6re.
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3.

L2. Felek rogzitilg hogy fizet6si k6telezetts6get csak a jelen szez6d6snek 6s a hat6lyos
jogszabSlyoknak mindenben megfelel6 sz6mla 6s mell6kleteinek tulhaszn5l6 6ltali 6fu6tele
keletkeztet.

5. Adat 6s inform5cii6szolgSltat5s

1. A felhasznSl5si helyek teruezett 6ves fogyasztdsa 01.1O.2016., O6:OO CET - 01.10.2017.'
06:00 CET id6szilkra a ,,A mell6klet 2016", ,,20t6-20I7" fiil6n tal5lhat6, int6zm6nyenk6nti
bont5sban.

A k6zbeszez6si elj5r5s alapjSn ell5tand6 20 db. 2O-1OO m3/h k6zotti n6vleges m6r6

teljesitm6nnyel ef lStott, dsszesen 886 m3/h Osszteljesftm6nyfi felhaszn5l5si hely,

oslzesen: 504.960 gnma/6v szSllitand6 mennyis{1gel, figyelemmel az opci6nSl leirtakat'

A Felek rogzltiK hogy a 20-100 m3/h kozotti n6vleges osszteljesitm6nnyel rendelkez5

fogyasztSsi 
-netyek 

esdt6ben nincs a FelhasznSl6nak napi adatszolgSltat5si kotelezetts6ge.

A Felhaszndl6 koterles a rendkfviili rizemzava 116l az Elad6t halad6ktalanul ir.5sban 6rteslteni

(lev6l, fax, elektronikus lev6l (e-mail). A Felhaszndl6. tov5bb5 kdteles a teruezett

karbantartdsr6l, annak pontos id6tartam6nak megjel6l6s6vel az Elad6t annak teruezett

id6pontj5t 30 naptirri nappal megel6z6en 6rtesfteni. Eieti adatszolg6ltatasnak min6siil tov6bbS

a fetnaiznal6val vagy a'fogyasztSsi hellyel kapcsolatos minden egy6b adatszolgdltat5s.

Elad6 nem irhat el6 havi szinten kotelezet6en elfogyasztand6 mennyis6geket' Ezzel

kapcsolatban mininrdlisan 6s maxim5lisan elfogyasztand6 tolerancia s5vokat nem irhat el6, 6s

ezzel kapcsolatban nem is potdijazhat'

6. Szerz6d6sszeg6s esetei, szez6d6ses biztosit6kok

1. A Felek jelen szea6d6sben v5llalt kdtelezetts6geinek megszeg6se, (9y kiildn6sen a

szerz6d6s megniOsu6sa, k6sedelme a jelen szen6d6s szerinti kdtb6r 6s k5ft6rflt6s fizet6si

kotelezetts6ge-t keletkeztet, illetve a szerz&6s m5sik F6l 6ltal t6ft6n6 azonnali hataly0

felmond5s5t alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint. Felek ism6telten rogzltik,-hggy

amennyiben i i,€s6rt6 iragatart5st csak egy vagy tobb konkr6t Felhaszn5l6 tanirsitja,

akkor i jogl@vefl:ezm6nyek-csak vele szemben aikalmazhat6ak, mely alkalmazand6 V5c

varor bi'-forraiiviata vonattcozdsban is. Amennyiben a jogs6ft6 magatartSst az Elad6

tanrisltja - 6s er a szen6d6s felmond6s5t eredmdnyezi - akkor bdrmely Felhaszn5l6

fel moni5sa va la lnen nyi Fel haszn5l6 fel mondSsS na k mi n6sri l.

S0lyos szerz6dlsszeg6snek min6stil ktilonosen, ha Elad6

a. A dokument5ci6ban szab5lyozott, nem megszaklthat6 flldgdz teljesitm6ny

(m6r66ra n6vleges dsszteljesitm6ny) 5tad5s5t 1 napot meghaladoan

jogszatdlyt6l elt6r6en korl6tozza (nem biztosrtja), 
.

b. a- sierzod Ott m en nyi seg n6l kevesebb f6ld g5zt szolg5ltat,

c. forrds, vagy rendszerhisznSlati szerz6d6ie a Szea6d6s hatalya alatt lej5r, 6s az

nem kerril a folyamatos teljesit6snek megfelel6en megrijit5sra,

d. jelen szez6dlstitoKart5si rendelkez6seit nem tatja be'

".Lll"nu 
cs5delj6r5s, vdgy felszdmol6si elj5r6s joger6s elrendel6s6re kertil sor, vagy- - 

u6gitg6mo6s aia feiut (v6gelsz5mol5si k6relmet nyfjt be), ill. hivatalbol t6rlik a

c6gjegY'z6kb5l'
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f. egy6bkdrnt a kotelezetts6geit nem, vagy hib6san teljesiti, 6s emiatt b6rmely
int6zm6ny mfikod6s6ben akad5ly mertil fel,

g. ha a hat5skdrrel rendelkez6 Hivatal az Elad6 m0kod6si enged6ly6t joger6sen
visszavonja, vagy egy6b m6don (pl.: ad6szSm torl6se) a szez6d6s teljesirt6#re
alkalmatlann6 v5lik,

Stilyos szerz&{sszeg6snek mi n6srll kiil6ndsen, ha FelhasznS16:
a. 30 napon trili fizet6si kdsedelembe esi(
b. A foldgSz 5W6tel6t 10 napot meghalad6an szez6d6sbe rltkoz6en szrinetelteti,
c. Jelen szzrz6d6s titoKart5si rendelkez6seit nem tartja be.

Nem min6slil s;zerz6d6sszeg6sne( 6s a Felek egyik6t sem terheli felel6ssfl, ha a foldg5z
5tad5s-5tv6tel csokkent6s6nek vagy sztineteltet6s6nek oka :

a. Korl5toz5s vagy megszakit5s, amelyet a rendszerir5nylto vagy a
rendszertizemeltet6k bSrmelyike, ill. jogszabSlyban erre feljogosittottak bdrmelyike
rendelt el,

b.Vis Maior (A p6nzfizet6si kdtelezetts6get a Vis Maior nem 6rinti -kifejezetten nem
ide6ftve azL az esetet, ha Elad6 megbfzottja, alv5llalkoz6ja vagy egy6b, nem
ftlhaszn5l6 felel6ss6gi k6r6be tartoz6, de Elad6 6rdek6ben vagy enged6ly6vel
tev6kenyked6 ha rmad ik szem6ly okoz tizemzava ft .)

c. El6zetesen egyeztetett teruszerfi karbantaft5s
d, Az 5W6tel szezSd6sszerfi megtagad5sa.

GSzforras-hi5ny eset6n a mindenkor hat6lyos vonatkoz6 jogszabSlyban
(szea6d6sk6t6:;kor a 26512009. (XII. 01.) Korm. r. 14-15.g) meghat6rozott szabSlyok
szerint kell elj5rni. Felhaszn5l6 kijelent, hogy tudom5ssal birnak a korl5toz5si besorol5s
jogi szab5lyoziis6r6l (dnkorl5tozdsi k6telezetts6g), az 6t terhel6 kotelezetts6gekr5l.
FelhasznS16 trrdomSsul veszi, hogy a csatlakoz6 rendszerr.izemeltet6 enged6lyes
beavatkozSsi lehet6s6g6t.
A korlStozSsi bersorolSshoz sztiks6ges adatszolgSltatSs (ide 6rtve a m6dosit5s halad6ktalan
bejelent6s6t is) a Felhaszn6l6 kdtelezetts6ge. Amennyiben a kozbeszerzlsi elj6r5s
dokumentumailroz k6pest a Felhaszndl6 besorolS#ra vonatkoz6 adat megv5ltozi( a
bejelent6s megt6tel6t kovet6en Elad6 kdteles halad6ktalanul fr5sos visszajelz6st adni.
Felek rogzftilg hqy az adatok vSltoz6s6t a Kbt. 141.9 (4) bek. a) pontjdban
meghat6rozottark szerint kezelik.

Amennyiben et jogosult korlStozSst vagy megszakitt5st rendelt el a vonatkoz6
jogszabSlyoknak 6s el6ir.Ssoknak megfelel6en, akkor a tervezett, de nem enged6lyezett
szSllitt5s _(mennryis{7) tekintet6ben a Felek a Ptk. lehetetlentil6sre irdnyad6 szab6lyai
szerint j6rnak el, 6s az 6rintett g5zmennyis6g vonatkoz5s5ban nem tartoznak egym6snak
fizet6si kdtelezr:tts6ggel. Amennyiben a korl6toz6s vagy megszakitSs jogellenes volt, a
Felek segitik qym5st a felmerUlt k5raik megt6riit6s66rt indult elj5r5sokban. Ha a
Felhaszn5l6 az elrendelt korlStozdst nem haj$a v6gre, akkor az 6rintett Felhaszn5l6 a
jogszabSlyok sz:erinti potdfrat koteles megfizetni az Elad6nak.

Vis maior bek(rvetkez6se eset6n a Felek kotelesek egym5st halad6ktalanul 6rtesfteni.
Amennyiben a ',ris maior helyzet csak az Elad6n5ljelentkezik, a vis maior id6tartamdra az
6rintett FelhasznSl6 jogosult harmadik szem6lyt6l a miikod6s6hez szUks6ges g6zt
beszerezni. Ezt a mennyi#get az 6ves mennyis{;, illetve az alul-, ill. t0lfogyasztds eset6n
figyelembe kellvenni.

A Felhaszn5l6 nem koteles a szabv6nyon kivtili g5zt Stvenni, igy ha a szabv5nyon klvrili
g5z 5tv6tel6t a Felhaszn5l6 visszautasilga, ez az Elad6 r6sz6r6l min6sUl
szenSd6sszeg6snek.
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10. A teljesit6s jorlszerfi megtagad5sa eset6n a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem kdtb6rfizet6si, sem k6rt6rlt6si kotelezetts6g, de k6sedelmi kamatfizet6si
k6telezetts6g sem, ekkor a Minimum 6ves mennyis6get az 5tad5s felfiiggeszt6se miatt 5t
nem adott mennyis6ggel cs6kkenteni kell,

Felek meg5llaprodnak abban, hogy amennyiben Elad6 - olyan okb6l, ami6ft felel6s -
k6sedelembe esi( koteles minden megkezdett napt5ri naponk6nt brutt6 200.000.-HUE
azaz k6tszSzezr:r fori nt k6sedel m i kotb6r meg fi zet6s6re.

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szez6d6s teljesl!6se olyan okb6l, ami6ft
az Elad6 felel6r; (ftk. 6:186.$) meghiisul koteles a jelen szez6d6s 6rt6k6nek ZOo/o-nak
megfelel6 6sszr4et megfizetni.

A k6tb6ft az drrintett tulhaszn5l6 ir5sbeli felsz6lltds 0g5n 6rv6nyesiti 8 napos fizet6si
hatSrid6vel. Anrennyiben a felsz6llt5s k6zhezv6tel6t6l sz5mitott 3 napon behil az Elad6
nem menti ki a k6sedelmet (ir5sban, bizonylt6kokkal egy6rtelmfien alSt5masztottan), a
kdtb6r elismert kovetel6snek tekinthet6 6s a Kbt. 135.5 (6) teljesril6se eset6n Elad6
sz5mlSj6ba a F:lhaszn5l6 6ltal besz5mithat6.

7. A nem megszakithat6 szolg6ltatSs felt6telei

1. Az Elad6 a szerz6d6tt, nem megszakfthat6 6rai fi5ldgitz teljesftm6ny maximum5t (ill. az
int6zm6ny mfikod6s6hez sztiks6ges maxim5lis mennyis6get) (a m6r6k n6vleges
osszteljesitm6ny6t) a szerz6d6s teljes id6taftama alatt k6teles a Felhaszn5l6k
rendel kez6s6re bocsSta n i, kiv6ve :

a) Jogszab'5lyban meghatSrozott, ennek elrendel6s6re jogosult 6ltali korl5toz5s
eset6n,

b) Vis maior eset6n,
c) El6zetes;en megSllapodott karbantartSs eset6t 6s id6tartam6t.

2. El6zetesen megf llapodott karbantartSs miatt a szolg6ltatSst az Elad6 kiz5r6lag az Elad6
6s az Eloszt6 gdzkimarad5ssal j5r6 szolg5ltat5s szrineteltet6se vagy csokkent6se
m6ft6k6ig csdklkentheti vagy szrintetheti meg. Az Elad6 k6zrem0kodik a gSzkimaradSssal
j6r6 karbantartSsok id6taftam6nak minim6lisra cs6kkent6s6ben, a g6zszolg5ltatds
folyamatossSgdt biztosit6 proviz6rium ki6pit6s6t is bele6rtve.

g. Ataa5s-6w6teli porrt

Az 5tad5sn5l a f6ldgSz mennyis{7i 6s min6s6gi 5tad5s-5tv6teli pontja a Felhaszn5l6
fogyaszt5si hell'6t kiszolg5l6 6s az Eloszt6/Felhaszn5l6 tulajdon6ban 6s rizemeltet6s6ben
l6v6 elszdmo16 gdzm6r6. A foldg5z tulajdonjoga az elszdmolo g6zm6r6 kil6p6 csong5n
sz6ll 5t a Felhas;zn5l6ra.

9. Egy6b rendelkez6sek

1. A FelhasznSl6 koteles betaftani a mindenkori vonatkoz6 jogszabdlyok, azUKSZ valamint
Elad6 i.izletszab5lyzat5nak rendelkez6seit, amennyiben az jogszabSllyal vagy a
kdzbeszez6si elj5rSs iratanyag5val, ill. jelen szez6d6ssel nem ellent6tes. A Felhaszn616
v5llalja, hogy a Szerz6d6s id6taftama alatt foldgdz-5tv6teli tev6kenys{36t az Elad6 fel6
fenntaftja, kiv6ve az ezt akad5lyoz6 hat6s5gi int6zked6sek eset6t, illetve ha Elad6
szen6d6sszeg6:;t k6vet el. Ebben az esetben FelhasznSl6 jogosult az int6zm6nyek
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mfik6d6s6nek biztosftdsa 6rdek6ben halad6ktalanul int6zkedni harmadik f6lt6l val6
glzbeszerzds dlrd ek6ben.

Az Elad6 mindenkor betatja a vonatkoz6 jogszabalyokna( az UKSZ-nek, a mfikod6si
enged6ly6ne( [rzletszabSlyzat5nak 6s a rendszerhasznSlati szez6d6seinek a kdzbeszez6si
elj5rds iratanyagSba, jelen szerz6d6sbe ill. jogszabalyokba nem ritkdz6 rendelkez6seit. Az
Elad6 v5llalja, hogy a szen6d{s id6tartama alatt foldg6z-kereskedelmitev6kenys6g6t a
FelhasznSl6 fel6 fenntartja, kiv6ve az e*. akad5lyoz6 hat6s5gi int6zked6sek eset6t.

Az Elad6 mindenkor a szakszerfien elj5r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan
elv5rhat6 magatartdst kdteles tanrisitani, ktl lonosen

a) A Szerz&6s teljesit6s6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr6l a FelhasznSl6kat
l"ra lad6ktalanul 6ftesitteni,

b) A Szez6d6s teljesilt6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le
e lv5 rhat6 i nt6zked6st.

Szerz&5 Felek rogzltik, hogy jelen szez6d6s csak a Kbt. felt6teleinek (141.5) teljesril6se
eset6n, irdsban m6dosithat6. Felek rogzitik, hogy a szez6d6s alakzerU
szez6d6smodosft6s n6lkUl - m6dosul az al5bbi esetekben:
a) felek kdzhiteles nyilv5ntaftSsban foglalt adatainak m6dosulSsa eset6n a nyilvSntaft6sba

bejegyz6s napj5val,
b) felek kapcsolattart6ira, teljesitt6sigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok modosul5sa

eset6n a m6:;ik f6lhez tett kdzl6s k6zhezv6tel6nek napj5val,
c) amennyiben a Kbt. ezt nem z6r1a ki.
Felek r6gziti( h,rgy semmis a szez6d6s m6dosltSsa , ha az arra irdnyul, hogy az Elad6t
menteslts6k az olyan szez6d6sszeg6s (illeWe szen6d6sszeg6sbe es6s) 6s annak
jogkdvetkett6nrlei - ide nem 6rtve a felmond5s vagy el5ll5s jog6nak gyakorlSs5t -
alkalmazSsa al6l, amely6rt felel6s (illetve felel6s lenne), vagy amely arra ir6nyul, hogy
Felhaszn5l6 SWiillaljon az Elad6t terhel6 tobbletmunkakolts6geket vagy indokolatlanul
egy6b, a szerz6d1s alapjSn a Elad6t terhel6 kockSzatokat, E k6rben kijelenti Elad6, hogy a
kockSzatokat felrn6fte 6s azt a jelen szez6d6sben foglalt ellenszolgSltat5sban teljes k6rUen
6rv6nyesltette.

10. A szerzSd€s id6beli hat5lya 6s megszfin6se

1. Felek jelen szerz6d6s hat5rozott id6re a teljesltdsig k6tik azzal, hogy a jelen szea6d6s
szerintifolyamatos szolg5ltat6s biztoslt5sSra az Elad6 2OL6.10.01. 06.00 CET- 2017.
10. 01. 06.00 C|ET id6szakra kdteles.

2. Felek meg5llapodnak abban, hogy a jelen szez5d6s rendes felmonddssal nem mondhat6
fel.

3. Felhaszn5l6 jogosult 6s egyben k6teles a szerz6d6st felmondani - ha szrik6ges olyan
hat6rid6vel, amr:ly lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell5tasS16l
gondoskodni tud.ion - ha

a) Elad6ban kdzvetetten vagy kdzvetlenril 25olo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga
szerint jogk6pes szeruezet, amely tekintet6ben fenn5ll a Kbt. 62. S (1)
bekezd6s k) pont kb) alpongdban meghatSrozott felt6tel;

b) Elad6 kozvetetten vagy kozvetlentil 2|o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga
szerint jogk6pes szervezetben, amely tekintet6ben fenn5ll a Kbt. 62. g
(1) bekezd6s k) pont kb) alpontjSban meghat6rozott felt6tel,

3.

4.

5.

W /t,



4.

Fentiek 6rdek6ben a szen6d6s teljesiit6s6nek teljes id6taftama alatt Elad6
tulajdonosi szerkezet6t FelhasznSl6 szSmSra megismerhet6v6 teszi 6s a 1a3. S (3)
bekezd6src szeri nti rigyletekr<5| Felhaszn5l6t halad6ktalanul 6rteslti.

FelhasznSl6

Felhaszn516 d Sz,,.z6d6st felmondhatja ha:
a) felt6tlentil szUks6ges a szez6d6s olyan l6nyeges m6dosft5sa, amely

eset6ben a Kbt. 141. 5 alapj5n 0j kdzbeszez6si eljSrSst kell lefolytatni;
b) Elad6 nem biztosi$a a Kbt. 138. $-ban foglaltak betart5s5t, vagy az

Elad6 szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogutodlSs kdvetkezett be, amely
nem felel meg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258, cikke alapj5n a k6zbeszerz6s szabSlyainak megszeg6se
miatt kotelezetts6gszeg6si eljSr5s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6#ga
az EUMSZ 258. cikke alapj6n indiitott eljSr5sban kimondta, hqy az
Eur6pai Uni6 jogdbol ered6 valamely kotelezetts6g tekintet6ben
kotelezetts6gszeg6s t6rt6ng 6s a bir'6s59 Sltal megSllapitott jogs6rt6s
miatt a szenSd{s nem semmis.

A SzezSd6s azonnali hatSlyri felmonddssal, azonnali hat6llyal megszrintethet5, ha valamely
f6l s0lyos szerz6d6sszeg6st kdvet el, kill6n6sen, ha jelen szez6d6s vagy jogszab6ly igy
rendelkezik.

Bdrmelyik f6l jogosult a szen6d6s rendklvtili felmond6#ra abban az esetben, ha valamely
vis maior esemelny 2 naptSri napot meghalad6 id6tartamig folyamatosan, megszakirt5s
n6lkril fenn6ll.

Elad6 kdteles tov5bb5 a szerz6d6s b6rmely jogcimen tort6n6 megszfin6se (ide 6rtve a
b5rmely felhasznSl6 vonatkoz5s5ban t6ft6n6 megszlin6s eset6t is) eset6n minden
jogszabSlyban frrglalt k6telezetts6g6t teljesiteni annak 6rdek6ben, hogy a szez6d6s
megszfin6s6t kovet6en a gSzell5t6sa az 6rintett felhaszn6l6nak biztosirLva legyen.

tL. Azalul-, 6s trilfog'yaszt5s 6s jogkdvetkezm6nyei

A szez&{ses id6szak sor6n t6nylegesen 6tvett f6ldgitz mennyis{;et (Szt6ny) az osszes
Felhaszn5l6 valamennyi fogyasztSsi hely6re dsszevontan kell meghat6rozni a szez6d6s
megszfi n6s6nek napjdva l.

P6tdij m6t6ke alulfogyasztSs eset6n.
AlulfogyasztSsk6ttt definiSljdk a felek azt az esetet, amikor a szerz6d6ses id6szakban
t6nylegesen a ferrtiek szerint sz5mitottan 5Wett flldgitz mennyis6g kisebb, mint a
k6telez6en 5W6tr-.lre szez6dott 6ves mennyis6g (SZt6ny< 504.9G0 gnme/6v).

a. P6tdij alapja az 6t nem vett fildgitz mennyis6g, ennek megSllapitasan5l a
Felhaszniil6i fogyasztdsi helyeken a szez6d6ses id6szak alatt elfogyasztott
osszesite'lt mennyis{;et kell figyelembe venni.

b. P6tdij rn6rt6ke az Elad6 Sltal osszevontan a tulhaszn5l6i fogyasztasi helyekre
megaj5nlott, a szerzSd6ses id6szakra 6rv6nyes dsszevont flldgitz (molekula)
dij5nak 30o/o-a az 5t nem vett f6ldg5z GJ egysegben kifejezett mennyis{76vel.

P6tdij m6rt6ke trilfoglyasztSs eset6n:

5.

7.

Fr- il,,'



l.

2.

Trilv6telez6s az, amikor a szerz6d6ses id6szakban t6nylegesen Stvett foldgitz mennyisfT
nagyobb, mint a kotelez6en 5W6telre szez5ddtt 6ves maxim5lis mennyis{7
(SZt6ny> 70ti.943 gnm3/6v).

a. P6tdij alapja a trilfogyasztott foldg5z mennyis6g. Ennek meg5llapftas5n5l a

fogyasZt'si helyeken a szenSdlses id6szak alatt a Felhaszn5l6i fogyasztSsi
helyekerr az elfogyasztott dsszesltett mennyiseget kell figyelembe venni.

b. P6tdij nr6rt6ke az Elad6 5ltal 6sszevontan a fogyasztdsi helyekre megajSnlott, a

szerz6ddses id6szakra 6rv6nyes dsszevont foldgitz (molekula) dij5nak 20o/o-d

szorozvEr a tflfogyasztSssal 6rintett f}ldglzGJ egysegben kifejezett mennyis6g6vel.

Elad6 amennyib'en szriks{;es, akkor 34,5MJ/gnmefiit66rt6ket alkalmazza 5gzSmltSsok
sordn.

A t0l-, ill. alulfogyasztSsi p6tdfiat V5c V5ros OnkormSnyzata fizeti meg az Elad6 6s V5c

V6ros Onkorm5rryzata kozdtt megk6tott szezSd6sben megSllapitott szab5lyok megfelel6

alkalmaz5s5val azzal, hogy potdf 16l sz5mla csak a teljesitt6si id6szak v6g6n az elsz5mol6-

sz5ml5kkal egyi<1ejlileg Sllithat6 ki.

1 2. AdaW6delem, ka pcsolatta ft5 s, egy6b rendel kez6sek

1. A szen6d6 felek kotelesek betartani az adatv6delmi szab5lyokat.

2. Felek megSllapodnak abban, hogy klildnos tekintettel bizalmasan kezelnek minden

egym5snak 5tadott, tizleti titoknak min6sij16 informSci6t, valamint minden olyan

inform5ci6t, dokument5ci6t, adatot, amelyeket irdsban bizalmasnak min6sltettek (bizalmas

inform5ci6), Ydg'f jogszabSly annak min6sit.

3, Uzleti tito( a gtalCls6gi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform5ci6.,

megoldds vagy adat, 
-amelynek 

nyilvSnoss5gra hozatala, illet6Kelenek 5ltal tort6n6

megszea6se vagy felhasznSl5sa a jogosult jogszerfi p6nzUgyi, gazdas6givagy piaci 6rdekeit

s6rten6 vagy vrrsz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult a

szti K6ges i nt6zked6seket megtette.
4. A Felek titoktartSsi k6telezetts6ge a tudomSsukra jutott tizleti titokra 6s bizalmas

informdci6kra, (gy kUl6n6sen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiterjed.

5. A Felek a szerzcid6ssel kapcsolatos okmSnyokat 6s inform6ci6kat kiz5r6lag a szez6d6s

teljesflt{s6re has:zn5lhag5k fel. A mSsik f6l el6zetes j6v5hagy5sa n6lkiil ilyen inform5ci6t

egyik fd sem tehet k)zz6,, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve, h9 9tt
6rv6nyes 6s hat5lyos jogszabSly alapjdn k6telez5 vagy valamely bir6s59 vagy m5.s h9t9$9,
5llamigazgat5si szerwelrendeli. A felek err6l halad6ktalanul taj6kozta$5k egym6st irSsban

a vonitkoz6 bir6r;5gi, vagy m6s hat6s5gi hat6rozat egyidejfi megktild6se mellett.

6. A Fetek kotelesek I natosag (bir6sdg) figyelm6t felhivni az ilyen inform5ci6k megfelel6

kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktart5si k6telezetts6g al5 es6 informdci6nak, ami m5r

kozismert. Egy adott informdci6 kozismerts6g6t az a f6l bizonyirLja, amelyik annak

k6zismefts6g6re h ivatkozik.
7. A szenSd6 feeh tudomSsul veszik, hogy a vonatkoz6 jogszabdlyok 6s megSllapod5sok

szerinti illet6kes ellen6rzS szeryezetek feladat- 6s hat5sk6rlknek megfelel6en jelen

szen&6s alapjiiul szolg5l6 kozbeszez6si elj5r5st 6s jelen szerz6d6s teljesiites6t

ellen6rizheti( rdszrikre a jogszab5ly szerinti informdci6 megad6sa iizleti titokra val6

hivatkoz6ssal nern tagadhat6 meg.

8. Az illet6kes ellen6z6 szeruezetek ellen6z6se, helyszini vizsg6lata eset6n Elad6 koteles

minden segits6gr:t Felhaszn5l6 r6sz6re megadni, a helyszini vizsg5laton jelen lenni_az

ellen6rz6s hatEkonys5ga 6s FelhasznS16 kdtelezetts6geinek megfelel6 teljesft6se

6rdek6ben.

M ,ilu'



9. Felek kifejezertten rogzfti( hogy tudom5suk van arr6l, hogy Felhaszn5l6 k6teles a
K6zbeszez6si Hat6sSgnak bejelenteni, ha

a) Elad6 szerz6d6ses kotelezetb6g6t s6lyosan megszegte 6s ez a
szez6d6s fel mondSs5 hoz va gy el5 | lSshoz, k5 ft6rGs kovetel6s6h ez vagy
a szez6d6s alapj5n alkalmazhat6 egy6b jogk6vetkezm6ny
6ru6nyesit6s6hez vezetett, valamint ha Elad6 olyan magataftSs5val,
amely6rt felel6s, r6szben vagy egdszben a szen&6s lehetetlenril6s6t
okozta. A bejelent6snek taftalmaznia kell a szerz6d6sszeg6s lei,r5s5t, az
annak alapj5n alkalmazott jogkovetkezm6nyt, valamint hogy a szerzSdS
f6l a szerzSd6sszegdst elismerte-e, vdgy sor kertilt-e arra vonatkoz6an
perindlt5sra.

b) Elad6 szez6d6ses kotelezetts6g6nek joger6s bir6sSgi hatdrozatban
megSllapirtott megszeg6se eset6n a szerz6d6sszeg6s t6ny6t, lefrds5t,
l6nyeges jellemz6it, bele6rtve azt is, ha a szen6d6sszeg6s a szez6d6s
felmond5s6hoz vagy a szez6d6st6l val6 el6ll5shoz, k5ft6rit6s
kovetel6s6hez vagy a szea6d6s alapjdn alkalmazhat6 egy6b szankci6
6ru6nyesiLi.6s6hez vezetett, valamint Elad6 szen6d6 f6l olyan
magataftSsdval, amely6rt felel6s, (r6szben vagy eg6szben) a szerz5d6s
lehetetlen il l6s6t okozta.

Felek fenti korben meg5llapodnak abban, hogy Elad6 nem jogosult a fenti adatok 5tadSsa
miatt a Felhas;zn5l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesiteniabban az esetben sem,
ha b5rmely 5tadoft t6ny, vagy korrilm6ny ut6bb nem bizonyulna val6sna( kiv6ve ha ezzel
a Felhaszn5l6nak az adatok Stad6s6nak pillanatSban t6nyszerfien tisztSban kellett lennie
(nem taftozik ide a hibds jogszabSly-6rtelmez6skSl vagy t6ves t6ny5ll5s-6rtelmez6sbfll
szdrmaz6 korr"rlm6ny, kiv6ve ha az a Felhaszn5l6nak felr6hat6an kdvetkezett be).

A jelen titoKartdsr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6d6s megsz[in6se utdn is hatSlyban
maradnak.
Felek meg5llapodna( hogy a fenti titokv&jelmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. irertokra, mely vonatkoz5sSban jogszab5ly a fentieK5l ellent6tesen rendelkezik.
Felek kijelentik., hogy aszerz6d{steljeslrt6s6ben folyamatosan egyrittmfikodne( a felmerU16
probl6mS kr6l egymSst ha lad6kta la n u | 6rtesiti k.
Felek jognyilatkozataikat kiz6r6lag ir5sban, az iiw6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6ru6nyesen. A felek a fentieken 6tik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax form5jdt is)
Felek k6pviselet6re fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korlStozSsokkal az
alSbbi szem6lyek jogosultak kiz5r6lagosan:

Fel haszn5 16 ml'g nevez6se
N6v, beosztds: Szmol5r Attila igazgat6
El6rhet6s6gei rilev6lcim, tel, fax): 2000 Vdc, Burgundia u. 9-11.,06-27-315-384
Jognyilatkozat korl5toz6sa : ----

N6v, beoszt5s: Cegledi M6nika beszez6si r6szleg
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 V6c, Kozt6rsasdg rit 34., 06-30/593-0047,
cegledi. monikar@vacholding. hu

Elad6 r6sz6r6l:
N6v, beoszt5s: T6th S5ndor vezet6 kdzbeszez6si rigyf6lmenedzser
El6rhet5s6gei(lev6lcim, tel, fax) : LLLT Budapest, Infopark s6t5ny 1., +36 30 236-L272;
fax: +36 1 486 5698, e-mail: Toth.Sandor@e2hungary.hu
Jog nyi latkozat korl5toz6sa :
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ill. fax eset6n az 5V6tel igazol6sdt megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol5s k6r6se, ill.
faxjelent6s).
Amennyiben a szerzSd{s a jognyilatkozat megt6tel6re hat5rid6t nem tfiz, akkor a
jognyilatkozatot annak ok5nak felmertil6s6r6l (jognyilatkozatot tev6 tudomSsdra jutS#t6l)
sz5mltott 3 munl<anapon behil kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b6l r6videbb hat5rid6
nem dertil ki.
Minden, a m5sik f6lnek benyrijtand6 jelen szen6d6s t6rgydt 6rint6 dokumentumot a jelen
szez6d6sben mreghatSrozott kapcsolattart6 cim6re kell megkrlldeni. A kUldem6nyt faxon,
elektronikus lev6lben illet6leg postai ktjldem6nyk6nt kereszttil feladott jognyilatkozat eset6n
a meg6rkez6st kdvet6 els6 munkanapon, szem6lyes 5tad5s eset6n azonnal k6zbesitettnek
kell tekinteni.
A k'tjeldlt k6pvisr:l5k 6s kapcsolattart6k akadSlyoztat5sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kdte:lesek gondoskodni, melynek elmarad5sa nem eshet a m5sik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a kUldem6nyek fogad6s5t akad5lyoznS, ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kdtelesek a mdsik felet err6l - illetve a hiba megszfin6sdr6l - halad6ktalanul
rovid 0ton 6rtesftteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hqy
az akadSlyoztatdsi nyilatkozat telefonon t6rt6n6 megt6tel6nek igazolSsa a nyilatkozattev6t
terheli.
tulek meg5llapodna( hogy V5c V5ros Onkorm6nyzata egyebekben a szerz6d6s
vonatkoz5s5ban a FelhasznSl6k nev6ben, azok k6pvisel6jek6nt az Elad6 fel6 elj5rhat.
SzenSd6 felek rigy j6rnak el jelen szen&6s hat6ly5nak fennSllta alatt, rlgy kezelik a
dokumentumokert, hogy az megfeleljen a szez&6s kik6t6seinek. Szerz&6 Felek k'rjelentilg
hogy egyiktik selm tanfsithat olyan magataft5st, amely a szez6d6ssel ellent6tes lenne,
vagy a m5sik f6l jogos drdekeit s6rten6. Szen6dS Felek rfuziti( hogy a dokumentumok
kezel6se sor5n az adatv6delmijogszab5lyok rendelkez6seit marad6ktalanul betartjdk.
Felek meg6llapodnak abban, hogy minden tev6kenys6gUkn6l a mSsik f6l 6rdekeit
messzemen6en :;zem el6tt taftva jdrnak el, tart6zkodva minden olyan magatartSst6l, amely
a mSsik f6lnek ak6r vagyoni, ak5r nem vagyoni k5ft okozna.
Szerz6dS Felek halad6ktalanul kotelesek 6ftesiiteni a m5sik felet a tudomdsukra jutott
minden 6fteslildsr6l, dokumentumr6l, inform5ci6r6l, amely jelen szez6d6s teljesilt6s6t
a kad5lyozza, vagy befoly6solja.
Szerz6d6 Felek meg5llapodna( hogy jelen szerz6d6s hat5lya alatt - a fentieken tril is -
szorosan egytittmfikodnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szez6d6sben kitfizdtt c6lok megval6suljanak.
Felek megSllapcdnak abban, hogy amennyiben jelen szez6d6s bSrmely pontja kogens
jogszabSlyba litl<ozne, vagy a kdzbeszez6si eljSr5s kotelez6 6rv6nyfi dokumentumSnak
tartalmSval ellerrt6tes lenne, akkor jelen szea6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be -
minden tovSbbijogcselekmeny, igy kUldnosen a szez6d6s m6dosft5sa n6lki]l - a megs6ftett
kotelez6 6rv6ny(i jogszabalyi rendelkez6s vagy kdzbeszez6si dokumentumi rendelkez6s
kertil. Fentieket l<ell megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszabilly akk6nt
rendelkezi( hogy valamely rendelkez6se a szerz6d6s r6sze (vagy a szez6d6sben
szdvegszerfien $zerepelnie kell) 6s azt sz6vegszer[ien a szezdd6s nem taftalmazza (az
adott rendelkezds a szezSd6s r6sz6t k6pezi).
Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6d6s 6s az Elad6 Sltal hasznSlt
bSrmely ASZF vlgy hasonl6 jogi jellegfi okirat k6zott elt6r6s lenne, akkor jelen szez6d6s
rendelkez6se az ir5nyad6.
Amennyiben jelan szerz6d6sben olyan rendelkez6sek lenn6nek fellelhet5e( amelyek a
szerz6d6s szerinti fogyaszt5si helyekre nem alkalmazand6a( azokat az adott fogyasztdsi
hely vonatkozSsSban figyelmen ki'vril kell hagyni azzal, hogy amennyiben a dokumentdci6
ill. k6gens jogszilbdly az alkalmazand6 szabSlyt megadja, azt kell alkalmazni.
Jelen szez6d6r;ben nem szab6lyozott k6rd6sekben MagyarorszSg jogszabSlyai az
irdnyad6ak.
Felek megSllapodnak abban, hogy Elad6 nem fizethet, illeWe szSmolhat el a szerz6d6s
teljeslt6s6vel os:;zeftigg6sben olyan koltsdgeket, amelyek a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) pont
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ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsasSg tekintet6ben merrilnek fel,
6s a melyek Ela,l6 ad6koteles jdvedelm6nek cs6kkent6s6re alka lmasak,
Felek a jogvit5k. eld6nt6s6re - hatdskort6l frigg6en - kikotik a Felhaszn616 sz6khelye szerinti
JSrSsbir6sag/ T'orv6nyszlk kizir6tagos illet6kess6g6t.
A kLilfoldi ad6illetSsegfi Elad6 - a szerz6d6s al5ir'5sat kovet6 5 naptdri napon bel{.il s0lyos
szerz6ddsszegdls terhe mellett - koteles a szez6d6shez arra vonatkoz6 meghatalmaz6st
csatolni, hogy az illet6sege szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6sdf kozveflenril
bes'erezhet az Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orsz6gok k6;otti jogseg6ly ig6nybev6tele
netKut.
Jelen szez6d6s annak mindk6t f6l 5ltali aldirds6val l6p hat6lyba.

V5c, 2016. szeptember 26.
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