Fdldg5z-kereskedel mi szerz6d6s
mely ldtrejott egyr6szr6l: Madiich Imre M6vel6di Kaizpont
sz6khelye: 2600 Viic, dr. Csdnyi L6szl6 krt. 63.
Ad6sz5m: 1 5395€i32-2-1 3
kdpviseli: Retzler Deter igazgat6
mint FelhasznSl6 (tovSbbiakban: Felhaszn516),

llungary Energiakereskedelmi 6s Szolg5ltat6 zirtk6rgen Miikatd6
R6szv6nyt5rcasiig
szdkhely: 1117 Budapes! Infopark #t6ny 1.
m6sr6szr6l az E2

k6pv: Krascsenics Roland vez6rigazgat6 6s Tordai P6ter penzi.igyi igazgat6
cegjegyz6ksz6m: 01 10 048540
ad6sz5m

: 253435(t2-243

mint Elad6 (tovSbtriakban: Elad6) kdzdtt az alulirott helyen 6s id5ben, az al5bbi felt6telek
mellett:

1.

El6zm6nyek

Felhaszn6l6k nev6ben 6s k6pviselet6ben V6c V5ros Onkorm5nyzata a helyben ktizpontosltott
kozbeszea6si elj5ras keret6ben kiizbeszerzdsi elj5r5st folytatott le a 2015. 6vi CXLIII. torveny

szerint, nyilt elj5rSs kereteben ,,R)ldgtiz energQ beszenedj
megnevez6ssel. A n)/eftes aj6nlattev6 az elj5riisban az Elad6 lett, igy a Kbt vonatkoz6_szakaszainak
rdf"f"fO"n a szen6d6s vile keri1l meg(6t6sre. Jelen szerz6d6st (tov6bbiakban: S,zen(fr6s) az
egyis Felhaszn6t6k: k0t6n-kijlijn k6tik meg, azzal,. hogy al 99y€s _ felhaszn6lok egymas
siez<id€sszeg6si6rt nem felelnek. Az ajdnlati felhlv5sban ritgzitett ttlF, ill' alulfogyasztas
vonatkoza#;n a i'izet6si kotelezettseget V6c V6ros Onkorm6nyzata v6llalja, azert az egyes
Felhaszn6l6k nem fr:lelnek. Felek a beszerz6si i96ny teljesitdse 6rdek6ben az al6bbi szez6d6st

(tovabbiakban:

kUt.;

n. r6ve

kotik.

6s a Felhaszniil6k kijelentik, hogy a 2013. 6vi V. tv. 8:1.$ (1) bek 7.
pontja alapj6n szerzrid6 hat6#9nak min5si.ilnek'

v6. v6ror onkorm5nyzata

2.

A szerz6d6s t5rgYa

-1.E|ad6je|enlizez6d6sa|apjiinkote|ezett#getVii||a|,aSzez(desbenmeghatarozott
;;;;yi;aii 6r; min6segii fOtdg6z etad6sara (t![es ktirfi, a fdldg6zrendszer haszn6latat
-m6Oon1

is

fetnaszn6t6 rdszdre, a dokumentaci6ban r6szletezett, az adott
a
Felhaszn6l6n vonatkoz6 6tad6s-ew6teli pontokon. A Felhaszn6l6k fogyqsztasi helyeit'
annak
jelen
illerye
szez6d6s,
a
adatait
a
szdmlSz6s
illepe
dfakat,
re-ndiierhasznflati
elv5laszthatatlan melldkletei tartalmazAk.
Uiztosit6

2.

a

Az Elad6 a kapcit6slek6t6st6s minden egv6b szukseges l6pest kdteles

!9"-+F,

t"S,i:!l]

annak 6rdei6ben, hogy a rendszeriizemeltet6,k a szez6d6s szerinti f6ldgazszalltast
ill"wu teljesfrs6k. .Ennek- elmarad6sa az Elad6 oldal6n
;;i;;dJ6k, le"ai]ugvii&
-szez6ddsszegdinek
'
sz6mit. Ennek megfelel6en Felhaszn5l6
O"[du"i["/O s6lyos-'
6s egyUen megbizla az Etad6t, hogy a sziikseges rendszerhasznSlati
6s egy6b jognyilatkozatotokat nev6ben 6s helyefte megtegye.
megtosse,
,.eL6d6sekur
jogot
rgtb"n F"inuurnaiO u rrtitr"gii rendizerkapacit5sok tekintet6ben a rendelkez6si
6tadja Elad6nak'

;a;;t,""r-,

3.

a Felhaszn5l6
Az Elad6 kiitelezi mag6t arra, hogy az Sltala beszenett fiildg5z-mennyisegekb6l
alatt a
hatalya
szen5d6s
a
r6sz6re a dokume,ntaci6ban meghatarozott fogyaszHsi helyekndl

a

felmertilS valame,nnyi f6ldgdzig6nyt folpmatosan kiel6giti. Felek ez alatt 6rtik, hogy az Elad6

megkdt minden olyan szez6d6st, ill. megtesz minden olyan jognyilatkozatot, toviibbd
int6zked6s! mely a hat6lyos jogszab5lyok szerint szr.iks6ges atrn6t, nogy rirgvurrt ri

.

helyeken a sz[iks€ges mennyis6g rendelkez6sre 6lljon.
4.

.FelhasznS16

k6terlezetts6get v6llal arra, hogy a teljes g6zig6ny szOksegletdt az Elad6t6l szerzi

be jelen szez6d6s id6tartama alatt a dokumentiici6ban' rr"r"pt-6 rogy.r.t iii n"rv"til
vonatkoz6s5ban - kiv6ve, ha Elad6 szez6d6sszer(en nem teljesiti J t<<;telezetts6o6i.

Felhaszniil6 ennek megferel6en vdilarja, hogy a jeren Felhaszndl6ii
i.uroiott
fdldqjz mennyis5get az Erad6t6l itveszi €s innali ellen6rt6k6t a szez6d6sben
"..itr."iof"gl.lt k;;-k
megfelel6en az t!lad6 szdm5ra megfizeti.

a

Felek.. rdEzitik,
Felhaszndl6k egymds kdtelezetts6gei6rt i
.
I'osv
esetleqes
szez6d6sszeg6sei6rt nem ferernek, igy egyik Fer[isznaro s.ezcioZisz&gi"
,i.'tt:"g"t

miisik Felhaszn,ir6wr szemben attatmLni

n"'

bh;t

-i;"n

.

iiri'rvi

pont meg#rt6se sriryos
urmety ot oot vararievErh.;;;'6i;

szez6d6sszeg6snek min6sr.ir Erad6 r6sz6r6r. Amennyioen
vonatkoz6s6ban a szerzifils megszfnik, az csak az'adott
Feinis2ndt6ra
t6bbi tulhaszn5l,5 vonatkoziis6ba n viiltozafl an tartalom
ma I maiaO fenn.

nii ri, i ,r"roair'.

3, Szerz6diitt mennyis€g 6s teljesitm6ny

1'

2016' 10' o1.. 06'00 cET
ctsszesen

2

504,96ognm:,

-

20'.7. 10. 01. 06.00 CET terjesit6si id6szaka

Felek jelen egycdi szez6d6sben

is kurdn rogzitik, hogy a tdrgyi kcizbeszea6si erj5rdsoan
drintett turhasznir6k potdffizetesi ttiterezeiieg'niik'ul
Jogosurtak az egyr.ittes szea6d6tt
mennvis*;hez (504'960 gnms) kepest b,rmeri
m"s*rraiorn +o
mennvisdget (opci6s mennvis6sger ndveitertei;706.9a3
"/Jir-eiitt "'o'.i0.
gnmijigz,;iili'"""r.
'6itir-aro,
Az opci6t a (es6szben vagv r6szbln) u rr"o6a?i-'nut
rya araft oarrniv
biirmelv.mennviseeben tehivh'arJa. e roiu"n
Er.iJn;k t"Gi*.iili"hr"i1ijn"i!i"i'il"r,r..
Az opci6s jos syakortds6ra *nut*i
,ogny1itloruinut-rinorut (*
f.gthaszndtty mennvis{7ben), ur"nnyiu"'i
6,eire-t-/itinasrnaro az opci6s mennyis6gb6l

i

;;;ttG;hd*,

J.

4

A meghatdrozott mennvis6geket az MSZ 164g szabvSny
szerint 15 0c 6s 101.325
referencia k6r0trn6nyeken kett 6rtelmeznt
m; ;; iffi;i

kpa

Ferek r<tgzitirq hogy az,,A" mefl6kretben
meghat6rozottak vonatkoz6saban az Nkt.
m6dosit6sa
(2011' 6vi c(c
g-a).ok6n

tv' 99/H.

zorz.-oi.

bi.
t..it,in megjerort ferhaszn5r5si
helyek vonatkozdsaoan a sfuric;oei.r."v.
"a,.to,is az ittetekes
er?sy,'nr#?lr
tankerijreti k.zoonr
tesz. isv a vonarkoz6 ferhaszndrdsi neryerner

"

zliro.

J"."ru"ii.

;4ff#l;;;i*ll[r,,

ezen pozici6 e'?il.a;lir"tzG-t""-t"ruiuo
*o.pon*u. Fentieket
1!iir-"lj"g,"r
mennyis{;ek vonatkoz5#ban

az opci6s
opci6s
mennyis6g
[el.,es
_akkent
.af
egdszdben jeren szez6ddsben n6v
szerint fertfintetett futhasznSr6t ileti. Ferek jeren pontban
foglalt esetet. nrint a Kbt.-141.5
;) p"G; sr"erinti esetet 6rt6ketik. tuntiek okdn
!1l .b"i
felhaszniir6 az 6rintett ferhaszndriisi
hetyekner
renti ioopontot kovet6en fermerrir6
k6telezettsdgekdrt
tef

nem felel.

5.

f

Uf mazni, t

og'

li

i

furhaszn6r6 rcigziti, hogy 20.r6'20t7 gdz.vre
nem renderkezik rekrit6tt kapacit5ssar. A

::Ti?1'f.J'."i,;i33

jf

llXX'jl*"uan-cAzosoGzerc'eive:+zoona;drrszotlro,aiio-i

t

il,;

4. Az ellenszolgSltatSs 6s megfizet6se

1.

Felek az aliibbiak es a mfiszaki leirds (Kdzbeszez6si Dokumentumok 5. k6tete) szerint r6gzitik
az 5rk6pz6st 6s az azzal kapcsolatos adatokat.

2.

A fddgez szea6d6sben meghahirozott egysdgdra:

(PG) 2.853,41 HUFIcJ+Afa, azaz

eg6sz

k6tezer-nyolcsz6ztitvenh6rom
negyvenegy
HUF/GJ+Afa
ahol a (PG) meghatarozdsinak menete megegyezit e do'kumentum 5. Kdtetben
teirrtat<tat
6rt6ke pedig a B meil€ktet ajdntati t6btizataOjn iierept6 6rt6kket.

.

3'

szdzad

Ha a fdldgiiz kereskedelemre. wgy valamelyik kapcsolod6 szolg6ltat6sra jciv6ben
a
toviibbi, a
felhaszn5l6t terhel6en k6zterhet vetnek ky'sz(ntetnek meg, fizetendd
ellendrt6k'r*rOoe,
elcjzetes
irdsos 6rtesit6ssel - a kivitett/megsz0ntetett kozteher rneili[eu"r-]
Ulio.ir. i"]"r
kiildn m6dosit6sa n6rktir. Ferek rogzitirg hogy ezt a Kbt. 141. (4) uet<.
ay ponqiiuan rogtart
s
k6rii lm6nyk6nt 6rt6ketik

i

4'

tulek meg6llapodnak, hogy a- fdldg6zfogyasztds ut6n fizetend6 dijaknak
az elszdmol6sa a
t6rgyh6 ets6 napj6t6t a g.tsln-".r.t"trq njjlaig te.leoo io6szarra
oliti.iri'ti-^,E"l,lrout
eseteket, ahol az eloszt6 ett6l elt6r5 teotvasait Julmaz).
Ha a Felhaszndl6 bdrmely foqvasztiisi
hetve vonatkoz6#ban az erszdmordsi id6szakt6r ertero rieryi#i
koltsegeit k6teles kUl6n megt6riteni.
A,

.,
#;e-ffiJ;il;'iii'rnn.r,

5'

Elad6 jogosurt szdmrdt kibocs6.tani fogyasztdsi heryenk6nt
a t6rgyh6napot meger6zd
h6napban az eroszt6i, sziittit6i, tiiro'i6i 6i a rendszerhaszndrati
terjesitm6nydiak

vonatkozdsa ba n.

6.
7'

A Felhaszn6l6 el6leget nem fizet.
Az elfendrtdket, a:. igazolt sze

n(ftlsszert teljesit6st kdvet6en havonta kiiilliltott szdmla alapj6n
ut6tag, a ferhaszn6rdsi hery szerinti v6terez6 intezm6ny (Ferhaszndr6)
[i'. i.an.,ru
k6zhezv6ter6t kovetd 30 napfizetdsi hauirio6ver a rbt.1is.
5 1r;, (sy-16t"gt"nriti
t":*ur"
a ftk. 6:130.9 (1) szerint 5tutaldssal.

,

#r!iiiii,,

8.

A penzUgyi teljesit6s felt6tele az Art. 36/4. g-ban foglaltak
tetjesiildse.

9.

vezetdeljiiriis, az elsz6mol6s, a sz6mldz5s, tovdbbd a kifizet6s
1]-efl_:zezdddshez
penzneme: magy,rr fodnt
IHUF].

10.

A teljesit6si id6szak rejSrta,

11.

K6sedelmes fizet'5s eset6n az 6rintett. Ferhaszndr6,
mint szez6dd hat6sag a ftk. 6:155.s
szerinti 6s a k6r;ederemmer ar6nyos k6sedermi timaioi
6s a t<tircin tonienvoen ,ogr-ir:ei
behajtasi koltsegdblSnyt kdteles megfizetni az Elad6 |.er.er.

12.

tulek rogziti( trogy fizetdsi kdterezetts6get csak a jeren szea6d6snek
6s a hat6ryos
jogvab5lvoknak mindenben megfelel6 sz6-mla
6s meiefueteiner Fethaszn6t6 dltali 6tv6tete

v-agy a terjesrcsi idciszak rejSrta er6tti megszfinds
eset6n a
szezSdds messz0n6s6t k6vet6en Erad6 jososurr
rurn#naro r"iJ ,i;i'L'ii-',i1l,rj"r.ili,ri
kibocs6jt6sdra.

i

keletkeztet.

I

/t'

5, Adat 6s inform5ci6szolg5ltat6s

1.

01.10,2016., 06:00 CET - 01,'rO.2OL7,,
O6:00 CET id6szaka a ,A mell6klet 2016", ,,2016J0t7" fil6n tal5lhat6, int6zm6nyenk6nti
A fefhasznSl6si helyek tervezett 6ves fogyaszt6sa

bont6sban.

A

kdzbeszez6si eljSr6s alapj6n ell6tand6 20 db. 2O-1O0 m3/h koz6tti n6vleges m6r6
teljesitm6nnyel ell6tott, 6sszesen 886 m3/h dsszteljesitm6nyfi felhaszn5lSsi hely,
dsszesen: 504,960 gnma/6v sz6llitand6 mennyis{2gel, figyelemmel az opci6n5l leirtakat.

A fulek niEzitik, hogy a 20-100 rns/h k6z6tti

n6vleges osszteljesitmdnnyel rendelkez6
fogyaszt6si helyek eset6ben nincs a tulhaszniil6nak napi adatszolg6ltat6si kdtelezetts6ge.

A Felhaszn5l6 k6teles a rendkiv0li iizemzavarr6l az Elad6t halad6ktalanul ir.5sban 6rtesiteni
(lev6l, fax, elektronikus lev6l (e-mail). A Felhaszn6l6 tov5bb5 kdteles a tervezett
karbanbrt6sr6l, annak pontos id6tartaminak megjel6l6s6vel az Elad6t annak tervezett

4.

id6pontj6t 30 napt6ri nappal megel6z6en 6rtesiteni. Eseti adatszolg6ltat6snak min6sUl tovdbb5
a FelhasznSl6val vagy a Fogyaszt6si hellyel kapcsolatos minden egy6b adatszolg6ltat6s.

Elad6 nem irhat el6 havi szinten kdtelezet6en elfogyasztand6 mennyis6geket.

5.

Ezzel

kapcsolatban mininr6lisan 6s maxim5lisan elfogyaszbnd6 tolerancia s6vokat nem irhat el5, 6s
ezzel kapcsolatban nem is potdijazhat.

6, Szerz6d6sszeg6s esetei, szerz6d6ses biztosit6kok

1.

Felek jelen :;zez6d6sben v6llalt k6telezetts6geinek megszegdse, igy kUldndsen a
szea6d6s meghirisulSsa, k6sedelme a jelen szez6d6s szerinti kdtb6r 6s kSrt6rit6s fizet6si
kdtelezettselet keletkenet, illetve a Szez6d6s mdsik Fel 5ltal t6rt6n6 azonnali hat6lyti
felmond6s5t alap'ozza mq a Szez6d6sben foglaltak szerint. Felek ism6telten r6gzitik, hogy
amennyiben a jwsert5 magatart6st csak egy vagy t6bb konkr6t Felhaszn6l6 tanilsi$a,
akkor a jogkovetkezm6nyek csak vele szemben alkalmazhatoalg mely alkalmazand6 Vdc
V5ros Onkorm5nyzata vonatkozdsban is. Amennyiben a jog#rt6 magatartSst az Elad6
tan0sitja
6s ez a szez6d6s felmond5s5t eredmdnyezi - akkor b6rmely Felhaszniil6
felmond5sa valarnennyi FelhasznSl6 felmond6s6nak min6stil.

A

-

3.

Srilyos szez(d6sszeg6snek min6sUl kUldndsen, ha Elad6

a.A

dokurnentSci6ban szab5lyozott, nem megszakithat6 f6ldg6z teljesitm6ny
(m6r66ra n6vleges osszteljesitm6ny) 6tad6s6t 1 napot meghaladoan

jogszab6lyt6l elt6r6en korl5tozza (nem biztosiqa),
b. a szezcid6ft mennyis6gn6l kevesebb foldgSzt szolgSltat,

c. forrds, vagy rendszerhaszn6lati szez6d6se a Szez6d6s hat6lya alatt lej6r, 6s az
nem kerUl a folyamatos teljesit6snek megfelel6en megrijit5sra,
jelen
d.
szerz6d6s titoktartiisi rendelkez6seit nem tartja be.
e. ellene cs6delj5r5s, vagy felsz5molSsi elj5r5s joger6s elrendel6#re kerUl sor, vagy
v6gelsziimoliis al5 keriil (v{7elsz6mol6si k6relmet nyijt be), ill. hivatalbol t6rlik a
cegje9yz6kb6,.

f. egy6bk6nt a k6telezetts6geit nem, vagy hib6san teljeslti. 6s emiatt

bSrmely

int6zm6ny m0kodds6ben akadiily merUl fel,

t_

il,;

g.ha a hatiskorrel rendelkez6 Hivatal az Elad6 mfikod6si enged6ly6t joger6sen
visszavonja, tagy egy6b m6don (pl.: ad6szdm t6rl6se) a szen&6s teljesitds6re
alkalmatlannii v6lik,
4.

Srllyos szez6d6sszeg6snek min6sUl kUl6nosen, ha fulhasznS16:
a. 30 napon t0li fizetdsi k6sedelembe esik,
b. A f6ldg6z Stv6tel€t 10 napot meghalad6an szez6d6sbe titkdz6en szUnetelteti,
c. Jelen lzez6d6s titoktart6si rendelkez6seit nem tarua be.

5.

Nem min6sLil szez6ddsszeg6snek, 6s a Felek egyik6t sem terhell felel6ss{7, ha a ftildgdz
6tad5s-5tv6tL'l cs6kkent6s6nek vagy sztineteltet6s6nek oka :
a.

Korl6tozds

vagy

megszakitas, amelyet

a

rendszerir5nyit6

vagy

a

rendszertizemeltet5k b6rmelyike, ill. jogszabalyban erre feljogositottak bdrmelyike
rendelt el.
b.Vis Maior (A penzfizetdsi kdtelezetts6get a Vis Maior nem 6rinti -kifejezetten nem

ide6rfue azt az esete! ha Elad6 megbizotla, alv6llalkoz6ja ragy egy6b, nem
FelhasznSl6 felel6ss6gi kdr6be tartoz6, de Etad6 6rdek6ben vagy enged6ly6vel
tev6kenyked5 harmadik szem6ly okoz 0zemzavart.)
c. El6zetesen egyeztetett tervszeru karbantartSs
d. Az Stv6tel szen&asszert megtagad6sa.
o.

Giizforriis-hiiny esetdn a mindenkor hatiilyos vonatkoz6 jogszabiilyban
(szezfu6skot6skor a 26512009. (XII. 01.) Korm. r: 14-15.9) meghaUroiott szab6lyok
szerint kell eljdrni. FelhawnSl6 kijelent hogy tudom6ssal birnak a korl6toz6si besorol6s
(6nkorlStoz6si kotelezettsdg), az 6t terhet6 k6telezettsdgekr6t.
FelhasznSl6 tudom6sul veszi, hogy
csatlakoz6 rendszerUzemeltet6 enged6lyes
beavatkoz6si lehet6seg6t.
A korl6tozdsi besorolSshoz szijk6ges adatszolg6ltat6s (ide 6rtve a m6dositds halad6Kalan
bejelent6s6t is) a Felhaszn6l6 kdtelezetts6ge. Amennyiben a kdzbeszezdsi elj5rds
dokumentunraihoz k6pest a Felhaszniil6 besorolds6ra vonatkoz6 adat megviiltozik, a
bejelent6s megt6tel6t krivet6en Elad6 k6teles halad6ktalanul irdsos visszaielz6st adni.
Felek rogzit k, hogy az adatok vSltoziis6t a Kbt. 141.9 (4) bek. aj ponqdban
meghatdrozc'ttak szerint kezelik.

jogi vab5lyrz5sdr6l

Amennyiben

a

a

jogosult korl6tozSst vagy megszakit6st rendelt

el a

vonatkoz6

jogsza_b5lyoknak 6s el6ir.Ssoknak megfelel6en, akkor a tervezett, de nem enged6lyezett
sz6llit6s _(me,nnyiseg) tekintet6ben a tulek a ptk. leheteUeniil6sre iriinyad6 szabdlyai
szerint j6rnal< el, 6s az 6rintett 962mennyis6g vonatkoz6siban nem tartoznak egymiisnak
fizet6si kdtelezettseggel. Amennyiben a korlStozSs vagy megszakitis jogellenLs volt, a

Felek segitik egym6st a felmertilt kdraik megt6rit6s66rt indutt eljir5sokban. Ha a
Felhaszn6l6 az elrendelt korliitozSst nem haiqa v{gre, akkor az 6rintett Felhaszndl6 a
jogszabSlyok szerinti potdfat k6teles megfizetni az Elad6nak.
8.

vis maior bek6vetkez6se eset6n a Felek kdtelesek egymdst halad6ktalanul 6rtesi,teni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak az Elad6n6l jelentkezi( a vis maior id6taftamiira az
6rintett tulhasznSl6 jogosult harmadik vem6lyt6l a m(kod6s6hez szi.ik6ges gdzt
beszerezni. [izt a mennyisdget az 6ves mennyis{], illetve az alul-, ill. trilfogyasn6s eset6n
figyelembe kell venni.

9.

A Felhaszniil6 nem koteles a szabv5nyon kiviili g6zt 5tvenni, igy ha a szabviinyon kivrili
gez 5tv6tel6t
Felhaszn5l6 visszautasi{a, ez az eUO6 r6sz6r6l min6sUl
szez6d6sveg6snek.

10.

A teljesit6s jogszerfi megtagad6sa eset6n a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re

a

nem

keletkezik sem kdtb6rfizet6si, sem kdrt6rit6si kotelezetts6g, de k6sedelmi kamatfizet6si

-[

/,;

kotelezetb6; sem, ekkor a Minimum 6ves mennyis63et az 5tad5s felfiiggesztdse miatt 6t
nem adott mennyis4rgel csdkkenteni kell.

-

-

11.

Felek megiillapdnak abban, hogy amennyiben Elad6 olyan okb6l, amidrt felel6s
k6sedelembe esi( kdteles minden megkezdett napt6ri naponk6nt brutt6 200.000.-HUE
azaz k6tszdzezer forint k6sedelmi kritt€r megfizet6s6re.

t2.

Felek megSllapodnak abban. hogy amennyiben a szez(d6s teljesit6se olyan okb6l, ami6rt
az Elad6 felel6s (ftk. 6:186.5) meghirisul kdteles a jelen szez6d6s 6rt6k6nek 2\o/o-nak

megfelel6 osszeget megfi zetni.
1?

A kdtbert az drintett

Felhaszn6l6 ir6sbeli felsz6lit6s rlg6n 6rv6nyesiti 8 napos fizet6si
hat6rid6vel. Arnennyiben a felsz6litds k6zhezv6tel6t6l sz5mitott 3 napon belUl az Elad6
nem menti ki a k6sedelmet (ir5sban, bizonyit6kokkal egy6rtelmfien aldtdmasztottan), a
kdtber elismert kdvetel€snek tekinthet6 6s a Kbt. 135.5 (6) teljesUldse eset6n Elad6
sz6ml6j5ba a Fblhaszniil6 Sltal beszSmithat6.

7, A nem megszakithat6 szolgSltatas felt6telei

7.

Pc Elad6 a szerz6dcitt, nem megszakithat6 6rai foldg6z teljesitm6ny maximumdt (ill. az
int6zm6ny mrikrk6sdhez szriksA3es maxim6lis mennyis6get) (a m6r6k n6vleges
6sszteljesitmdny6t)
szez5d6s teljes id6tartama alatt kdteles
Felhaszn6l6k
rendelkez6#rer bocsStani, kiv6ve:
a) Jogszabalyban meghatdrozott, ennek elrendeldsdre jogosult Sltali korliitozds
eset6n,
b) Vis maior eset6n,
c) El6zetesen meg6llapodott karbantart5s eset6t 6s id6taftamiit.

a

2.

a

El6zetesen meE6llapodott karbantart6s miatt a szolgSltatiist az Elad6 kiz5r6lag az Elad6
6s az Elosztti gdzkimarad5ssal j5r6 szolg6ltat6s sz0neteltet6se vagy csokkent6se
m6rt6k6ig cs6<kentheti vagy szUntetheti meg. Az Elad6 ktizrem(ikddik a g5zkimaradiissal
jd16 karbanErrt6sok id6brtaminak minimiilisra csdkkentd#ben,
g5zszolgiiltatiis
folyamatossigdt biztosit6 proviz6rium ki6pit6s6t is bele6rtve.

a

8, Atad6s-5wetela pont
Az 6taddsn5l a filldgitz mennyisA3i 6s min6sf;i 6tad6s-ew6teli pontja a Felhaszn5l6
fogyaszt5si hely6t kiszo19616 6s az Eloszt6/Felhaszn6l6 tulajdon6ban 6s Uzemeltet{s6ben
l6v6 elsz5moki g6zm6r6. A foldgiiz tulajdonj€a az etszSmol6 g{zmdr6 kit6p6 csonlddn
szdll 6t a tulhaszniil6ra.

9. E9y6b rendelkezdsek

1.

A Felhaszn5l6 kdteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszabSlyoll az UKSZ valamint
Elad6 rizletszab5lyzatanak rendelkez6seit, amennyiben az jogszab5llyal vagy a
kdzbeszez6si elj6r5s iratanyag6val, ill. jelen szezdd6ssel nem ellentdtes. A FelhasznSl6
v5llalja, hogy a Szen6d6s id6tartama alatt f6ldgSz-5tv6teli tevdkenys{26t az Elad6 fel6
fenntarua, kiv6ve az ezt akad5lyoz6 hat6s5gi int6zked6sek esetdt, illetve ha Elad6
szez6d6sszeq6st kovet el. Ebben az esetben FelhasznSl6 jogosult az int6zm6nyek
mfikodds6nek biztosit6sa 6rdek6ben halad6ktalanul intdzkedni harmadik f6lt6l val6
g5zbeszez6s 6rdek6ben.

?

/1,,'

Az Elad6 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszabSlyoknak, az UxSZ-nek, a m0kod6si
enged6ly6ne( tizletszabiilyzat6nak 6s a rendszerhaszn5lati szez6d6seinek a k6zbeszez6si
elj6r5s iratanyagdba, jelen szez6d6sbe ill. jogszahilyokba nem titkdz6 rendelkez6seit. Az
Elad6 viillalja, hogy a szez(rd6s id6tartama alatt foldgSz-kereskedelmitev6kenys6g6t a
Felhaszn6l6 fek! fenntartja, kivdve az ezt akad5lyoz6 hat6siigi int6zked6sek eset6t.

Az Elad6 mirrdenkor a szakszer0en elj5r6 kereskedSt6l adott helyzetben fokozottan
elv6rhat6 magratart6st kdteles tanfsitani, kiilonosen
a) ,A Szezc5d6s teljesit6s6t vesz6lyeztetS esem6nyekr6l a Felhaszn6l6kat
ralad6ktalanul 6rtesiteni,
b) ,{ Szez6d6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le
r:lv6rhat6 int6zked6st.
szen6d6 Felek rogzitik, hogy jelen szez6d6s csak a Kbt. felt6teleinek (141.5) teljesulese
alakszerii
szen&6s
eset6n, ir5sban mooositrral6. Felek rogzitiK hogy
esetekben:
szez6d6sm6dot;it6s n6lki.ll - m6dosul az al5bbi
r"r"t rcrnt ,tes nyilv5ntartisban foglalt adatainak m6dosul5sa eset6n a nyilv5ntartSsba
bejegyz6s naPj6val,
Ul fe-fi:-f 'fcapcsciitt rtbir., teljesit6sigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok m6dosul5sa
eset6n a m6sik f6lhez tett kdzl6s k6zhezv6tel6nek napj6val,
c) amennyiben a Kbt. ezt nem ziirja ki'
semmis a szea5d6s m6dositiisa, ha az arra ir5nyul, hogy az Elad6t
,.tbtitit , hogy
"oiy.n
szezSd6sszeg6s (illetve szea6d6sszeg6sbe_ esds) 6s annak
jog6nak gyakorl6s5t ioqk6vetkezm6nyei - ide nem 6rfve-a feimond5s vagy el6ll5s
at6i amety6rt fetet6s (ittetve felel6s lenne), vagy amely ana ir5nyul, hogy
fethaszndt6 5W'5tla5on' az Elad6t terhel6 t6bbletmunkak6ltsegeket vagy indokolatlanul
a
szerzulds ilapj6n a Elad6t terhelS kockSzatokat. E kdrben kijelenti Elad6, hogy
"d6b;"
l#r6iatot<at retm6rte 6s azt a jelen szezgd6sben foglalt ellenszolgSltat5sban teljes k6rfien
6rv6nyesitette.

4.

a

-

i)
'

flbt
,-"ni"titt '"t
;li"i;;d

5.

1O. A szerz6d6s

id6beli hatalya 6s megsziinEse

1,

jelen szen6d6s
Felek jelen szer::6d6s hat6rozott id6re a teljesit6sig k6tik azzal, hogy a
CET- 2017'
06,00
10.
01,
2016.
Elad6
az
szerinii folyamatos szotg5ltat5s biztosft6s6ra
10, 01. 06'00 CET id6szakra k6teles.

2.

mondhat6
Felek meg6llapoclnak abban, hogy a jelen szez6d6s rendes felmondSssal nem
fel.

3.

a szez(t6-st felmondani - ha szuks{]es olyan
tenetdv6 teszi, hogy a szerz(rd6ssel 6rintett feladata ell6tasar6l

Felhaszn6l6 jogosult
-am,ely 6s egyben koteles

hat6rid6vel,

gondoskodni tudion - ha

-

FelhasznSl6

Elad6ban kozvetetten vagy k6zvetleniil 250lo-ot meghalado-.tulajdoni
joga
r6szesed6st szerez valamLly olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes
(1)
szerint jogk6pes szervezet, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt' 62' 5
bekezd6s t) pont kb) alpon$5ban meghatarozott feltetel;
b) Elad6 kozvetetten vagy k6zvetlenUl 25olo-ot meghalad6 tulajdoni
joga
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes
g
62'
Kbt'
fennSll
a
szerint iook6pes szervezetben. amely tekintet6ben
1t; Uetizi6i t<) pont kb) alpontjdban meghat6rozott feltdtel'
Fentiek 6rdeli6ben a szez5d6s teljesit6senek teljes id5tartama alatt Elad6
(3)
tulajdonosi szerkezet6t FelhasznSl6 sz6m6ra megismerhet6v6 teszi 6s a 143. 5
6rtesiti'
halad6ktalanul
bekezd6se szerinti Ugyletekr6l FelhasznSl6t

a)

,t
1,,;

4.

fulhaszn616 a szez6d6st felmondhaSa ha:

e) felt6tlenijl sz ksdges a szerz6d6s olyan l6nyeges m6dositdsa, amely
eset6ben a Kbt. 141. g alapjiin 0j kozbeszez6si eljiir6st kell tefolytahil
b) Elad6 nem.biztosisa a Kbt. 138. g-ban foglaltak betartiisat, v;gy ai

Q

5.

Elad6 szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogutodlds kdvetkezett be, amely
nem felel meg a Kbt. 139. S-ban foglaltaknak; vagy
az EUMSZ 258. cikke alapjiin a kozbeszezds szab6lyainak megszeg6se

miaft kotelezetts6gszeg6si eljdrds indult ragy az Eur6pai Uni6 nir,6saga
az EUMSZ 258. cikke atapj5n inditott eljdr6sban kimondta, hogy lz
Eur6pai Uni6 jog5bol ered<5 valamely kotelezetts{; te*intel6Oen
kdtelezettsdgszeg6s tdrtdnt, 6s a bir6#g 6ltal megdllapltott jog#rt6s
miatt a szez6d6s nem semmis.

a.sze'.z.&6s aztnnali hat4lyri felmondiissal, azonnali hat6llyal megszijntethet6, ha ralamely
f6l s0lyos szen:6ddsszeg6st k6vet et, kr.itdndsen, ha leten szez"6der *Sylogri"Mtt
by
rendelkezik.
Barmelyik f6l jt4osult a szez6d6s rendkivtili felmondd#ra abban az esetben, ha r,alamely
vis. maior esern€ny 2 naptari napot meghalad6 id6tartamig folyamatosan, megszakit6s
n6lk0l fenn5ll.

7.

Elad6 k6teles tov5bb6 a szerz6d6.s b6rmely jogcfmen t6rt6nd megsz(n6se (ide 6rtve a
bdrmely felhasznSl6 vonatkozSs6ban tort6n6 - megszfin6s eset6[
eset6n minaen
jogszabdlyban foglalt kotelezetts6g6t teljesirteni annak 6rdek6ben,
hogy
megszfinds6t k<ivet6en a g5zell5tdsa az 6rintett felhaszndl6nak biztositva r-eiyen. - -----

t;

. ,.iiaaa

11. Az alul-, 6s tflfogyaszt5s €s jogkiivetkezm€nyei

A

szez6d6ses id6vak sordn t6nylegesen dtvett fdldgdz mennyis6get (szt6ny) az 6sszes
_
valamennyi fogyasztisi hely6re 6sszevontan kell ' meghatiirozni '
,r"iin6,

fuf haszn5,f6,

megszunesenek napjaval.

"

P6tdij m€rt6ke alulfogyaszt5s eset6n.
Alulfogyasztask6nt definiiiljSk a felek azt az esetet, amikor a szez6d6ses id6szakban
t6nylegesen a fentiek szerint sz6mitottan 6wett foidgdz mennyis6g kisebb,
kotelez6en Srv6tetre szez(d6tt 6ves mennyisdJ (Sit6ny< 6O+.S60 g;.n;/6"1.

mi;i;-

a.

6t nem vett fdldgdz mennyis6g, enner meg5llapiuisin6l a
FelhasznSl6i fogyasztdsi helyeken a szez6d6seJ id6szar alatt elfogyasztott
osszesitett men nyisaJet kell fi gyelembe ven ni.

b.

P6tdf m6rtdke az Elad6 Sltal osszevontan a FelhasznSl6i fogpsztasi helyekre
megajdnroe a szea6d6ses id6szakra 6rv6nyes osszevont rSbgiiz
lmorekuta;
dfr5nak 30%-a az 5t nem vett fdrdgdz GJ egysegben kifejezett r"n"nvir"g6u"r.

f6!di:i alapja az

P6tdij m€rt6ke tri lfogyasztis eset6n:
Trllv6telez6s az, amikor a szez6d6ses id6szakban tdnylegesen iitvett fdldgdz
mennyisdg
nagyobb' rnint a koterez6en 6tv6terre szez6d6tt 6ves maxim6ris
(SZt6ny> 7 06.943 gnm3/6v).
',ennyir{

.L

il'l

a.

P6tdf alapja a t0lfogyasztott f6ldgiiz mennyis6g. Ennek meg6llapit6#n5l a
fogyasztiisi helyeken a szez6d6ses id6szak alatt a Felhaszn5l6i fogyasztiisi
helyeken az elfogyasztott osszesitett mennyisdget kell figyelembe venni.

b.
t.

P6tdf mr5rt6ke az Elad6 6ltal 6sszevontan a fogyasztdsi helyekre megajdnlott, a
szez6d6ses id6szakra 6rv6nyes risszevont foldgSz (molekula) dff6nak 2Oolo-a
szorozva a tflfogyaszt6ssal drintett foldg6z GJ egysegben kifejezett mennyisdg6vel.

Elad6 amen nyiben sziiksdges, akkor 34,5MU gnmsf(it66ft6ket alka lmazza 6tsz5mit6sok
sora n.

2.

til-, ill. alulfqryaszt5si p6tdiiat V5c VSros Onkorm5nyzata fizeti meg az Elad6 6s Viic
VSros Onkorm6nyzata kOz6tt megkot6tt szez(d6sben megdllapltott szab5lyok megfelel6
afkalmaz6#val azzal, hogy potdir6l szSmla csak a teljeslt6si id6szak v6g6n az elszdmol6A

szdmlSkkal egyidejfi leg Sllithat6 ki.

12. Adatv6delem, kapcsolattart5s, egy6b rendelkez6sek

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

A szerz6d6 felek k6telesek betartani az adaW6delmi szab5lyokat.
Felek megiillapodnak abban, hogy kiil6nos tekintettel bizalmasan kezelnek minoen
egymSsnak 5tadott, tizleti titoknak min6stil6 informSci6t, valamint minden olyan
informSci6! dokument6ci6! adatot, amelyeket iriisban bizalmasnak min5sitettek (bizalmas
inform5ci6), vagy' jogszabaly annak min6sit.

Uzleti titok a gazdasSgi tevdkenys6ghez kapcsolod6 minden olyan t6ny, inform6ci6,
megoldiis vagy adat, amelynek nyilv5nossagn hozatala, illet6ktelenek Sltal t6rt6n5
megvez6se vagy felhaszn5lSsa a jogosult jogvert p6nzigyi, gazdas6gi vagy piaci drdekeit
s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tartdsa 6rdek6ben a jogosult a
szUks63es int6zkrd6seket megtette.
A Felek titoktart6si kotelezettsege a tudom5sukra jutott 0zleti titokra 6s bizalmas
inform6ci6kra, igll ktil6n6sen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiterjed.
A tulek a szez6d6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s informiici6kat kizSr6lag a szen&6s
teljesitesdre has::n6lhatjSk fel. A m6sik f6l el6zetes j6vdhagy6sa n6lkiil ilyen inform5ci6t
egyik f6l sem tehet kozz6, harmadik szem6ly rendelkez6sdre nem bocs6that, kiv6ve, ha ezt
6rv6nyes 6s hatalyos jogszab5ly alapjSn kotelez6 vagy valamely bir.osSg vagy mds hat6#g,
Sllamigazgatisi szerv elrendeli. A felek err6l halad6ktalanul t5j6koztagdk egym5st ir.5sban
a vonatkoz6 biro:;rigi, vagy m5s hat6#9i hat6rozat egyidej0 megkilld6se mellett.
A Felek k6telesek a hat6#g (birro#g) figyelm6t felhlvni az ilyen inlicrm5ci6k megfelel6
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktartasi kotelezetts{t al5 esrj informSci6nak, ami m6r
kozismert. Egy adott informiici6 kozismefts€g6t az a f6l bizonyila, amelyik annak
k6zismerts6q6re hivatkozik.
A szerz6d6 Felel: tudomdsul

veszi( hogy a vonatkoz6 jogszabSlyok 6s meg6llapoddsok
szerinti illet6kes ellen6z5 szervezetek feladat- 6s hat6sk6rriknek megfelel6en jelen
szerz6d6s alapj6ul szolgd16 kozbeszea6si elj6r6st 6s jelen szerzcid6s teljesit6s6t
ellendrizhetik, rdsziikre a jogszab6ly szerinti informdci6 megad6sa Uzleti titokra val6
hivatkoz5ssal nern tagadhat6 meg.
Az illet6kes ellen6z6 szervezetek ellen6z6se, helyszini vizsg6lata eset6n Elad6 kdteles
minden segits6g,:t Felhaszn5l6 r6szdre megadni, a helyszini vizsgSlaton jelen lenni az
ellen6rz6s hat6<onysdga 6s Felhaszn516 kdtelezetts6geinek megfelel6 teljeslt6se
6rdek6ben.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudom5suk van arr6l, hogy Felhaszn5l6 k6teles

a

K6zbeszez6si Hat6s6gnak bejelenteni, ha

a)

Elad6 szez6d6ses kdtelezetts6gdt srilyosan megszegte

6s ez

a

szez6d6s felmond6s5hoz vagy elSll6shoz, kiirtdrit6s k6vetel6s6hez vagy
szea6d6s alapj6n alkalmazhat6 eSy6b jogkdvetkezm6ny

a

6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint ha Elad6 ollan magatart6s6val,
amely6rt felel6s, r6szben vagy eg6szben a szen&6s lehetetlenill6s6t
okozta. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szez6d6sszeg6s leir5s5! az
annak alapj5n alkalmazott jogkrivetkezmdnyt, valamint hogy a szerz&6
f6l a szez6d6sszeg6st elismerte-e, vagy sor ker0lt-e ana vonatkoz6an

perindltisra.
b) Elad6 szez5d6ses k6telezetts6g6nek joger6s bir6s6gi hat6rozatban
megiillapitott megszeg6se eset6n a szez6d6sszeg6s t6ny6t, leir6sat,
l6nyeges jellemz6it, beleertve azt is, ha a szez5d6sszeg6s a szez6d6s
felmondiis6hoz vagy
szen&6st6l val6 el6lliishoz, k6ft6rit6s
kcivetel6s6hez vagy a szez6d6s alapjdn alkalmazhat6 egy6b szankci6
6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint Elad6 szea6d6 f6l olyan
magatart5s6val, amely6rt felelSs, (r6szben vagy egeszben) a szez6d6s
lehetetlen0l6#t okozta.
Felek fenti k6rben meg5llapodnak abban, hogy Elad6 nem jogosult a fenti adatok Staddsa
miatt a Felhaszn5l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesiteni abban az esetben sem,
ha bdrmely 6tacjott t6ny, rragy kcirUlm6ny ut6bb nem bizonyulna val6snak, kiv6ve ha ezel
a Felhaszn6l6nak az adatok 6tad6s6nak pillanatSban t6nyszerfien tiszt5ban kellett lennie
(nem tartozik ide a hibSs logszabSly-6rtelmez6skil vagy t6ves t6ny5ll5s-6rtelmez6sb6l
sz5rmaz6 kdr0lm6ny, kivdve ha az a FelhasznSl6nak felr6hat6an k6vetkezett be).

a

10.

11

12.
13.
L4,
15.

A jelen

titoktartisr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6d6s megsz6n6se ut6n is hat6lyban
maradnak.
Felek meg6llapcdna( hogy a fenti titokvddelmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratoka, mely vonatkoz5saban jogszab5ly a fentiekt6l ellent6tesen rendelkezik.
Felek kijelentik, hogy a szezSd6s teljesit6s6ben folyamatosan egyUttmfikodnell a felmerU16
probl6miikrol eEym6st halad6ktalanul 6rtesitik.
tulek jognyilatkr:zataikat kizdr6lag ir5sban, az Swdtel hely6t 6s idej6t azonosithat6 mddon
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax formiijdt is)
Felek k6pviselet€re (iognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korl5toz6sokkal az
a15bbi szem6lyek jogosultak kiz5r6lagosan:
Felhaszn516 ma; nevezdse

Ndv, beosztds: Reuler P6ter igazgat6

El6rhet6segei (lev6lcim, tel. fax): 2600

V6c, dr. Cs6nyi LAszl6 krt. 63., 06-271518-

200, 06-27 t518-202
lognyilatkozat lorl6tozSsa:

--

N6v, beosztas: tleglAli M6nika beszezdsi r6szleg
El6rhet6s69ei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 V5c, K6zt6rsasag
cegledi.monika(Ovacholdino.hu

it

34., 06-30/583-004Z

Elad6 r6sz6r6l:
N6v, beoszt6s: T6th Sdndor vezet6 k6zbeszezdsi iigyf6lmenedzser
El6rhet6segei(bv6lcim, tel, fax) : 1117 Budapest, Infopark sdt6ny 1., +36 30 236-tZ7Zi
fax: +36 1 486 5698, e-mail: Toth.Sandor@e2hungary.hu

-

77.

Jelen szez5ddst 6rint6 6sszes jognyilatkozatot a kijelolt kapcsolattart6 kiz6r6lag ir'6sban
az 5tv6tel helyd:t 6s idej6t dokument6l6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus lev6l
ill. fax eset6n az 6fu6tel igazolSsiit megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol5s k6r6se, ill.
faxjelent6s).

18.

Amennyiben a szez5d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat6rid6t nem tfiz, akkor a
jognyilatkozatot annak okanak felmerijl6ser6l 0ognyilatkozatot tevS tudom5s5ra jut6s6t6l)

ll
,l,llL

I

19.

20.

21.
27.

23.

24.

sz6mitott 3 munl:anapon belUl kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6Ml rovidebb hat5rid6
nem deriil ki.
Minden, a m5sik f6lnek benyrijtand6 jelen szez6d6s t5rgy6t 6rint6 dokumentumot a jelen
szez6d6sben mrghatarozott kapcsolattart6 cimdre kell megkrildeni. A kiildem6nyt faxon,
elektronikus lev6 ben illet6leg postai ktildem6nyk6nt keresztul feladott jognyilatkozat eset6n
a meg6rkez6st kovet6 els6 munkanapon, szem6lyes 5tad5s eset6n azonnal k6zbesitettnek
kell tekinteni.
A kijeldlt k6pviselSk 6s kapcsolattart6k akadSlyoztatiisa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kotelesek gondoskodni, melynek elmamddsa nem eshet a mdsik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a ktildem6nyek fogad6s5t akad6lyozn6, ill. leheteuenn6
tenn6, felek k6t€rlesek a mdsik felet err6l - illetve a hiba megszfin6s6r6l - haladdktalanul
rdvid riton 6rteslteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hogy
az akadSlyoztat6si nyilatkozat telefonon t6rt6n6 megt6tel6nek igazol6sa a nyilatkozattevSt
terheli.
Felek meg6llapodnak, hogy V6c Vdros Onkormiinyzata egyebekben
szen&6s
vonatkozSs5ban a FelhasznSl6k nev6ben, azok k6pvisel6jekdnt az Elad6 fel6 elj6rhat.
Szen6d6 felek ilgy j5rnak el jelen szez(rd6s hatSlyiinak fennSllta alatt, 09y kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szez&6s kikdt6seinek. Szerz&6 Felek kijelentik,
hogy egyikUk sem tan0sithat olyan magatartiSst, amely a szez6d6ssel ellentdtes lenne,
vagy a m5sik f6l jogos 6rdekeit #ften6. Szen&6 Felek rcigzitik, hogy a dokumentumok
kezel6se sor5n az adatvdlelmi jogszab5lyok rendelkez6seit marad6ktalanul betarqiik.
Felek meg6llapcdnak abban, hogy minden tevdkenysegtikn6l a misik f6l 6rdekeit
messzemenSen s,zem el6tt tartva j5rnak el, tart6zkodva minden olyan magatart6st6l, amely
a m6sik f6lnek al<5r vagyoni, ak5r nem vagyoni k6rt okozna.
Szendd6 Felek haladdktalanul kdtelesek 6rtesiteni a mSsik felet a tudomSsukra iutott
minden 6rtesUl6sr6l, dokumentumr6l, informSci6rol, amely jelen szez(d6s teljesit6set
akad6lyozza, vagy befolydsolja.
Szerz6d6 tulek rneg6llapodnat<, hogy jelen szez6d6s habilya alatt - a fentieken trll is
szorosan egyiittmfikodnell 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szez6d6sben kitizdtt c6lok megval6suljanak.
Felek megSllapolnak abban, hogy amennyiben jelen szez6dds bdrmely pontja kogens
jogszab5lyba i.itlozne, vagy a k6zbeszez6si eljSrds k6telez6 6rv6nyfi dokumentumiinak
tartalmdval ellent6tes lenne, akkor jelen szez6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be
minden toviibbij':gcselekm6ny, igy kUl6ndsen a szez6d6s m6dosit6sa n6lktil - a megs6rtett
kotelezS 6rv6ny(i jogszahilyi rendelkez6s vagy kdzbeszea6si dokumentumi rendelkez6s
kerril. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszaMly akk6nt
rendelkezi( hqly valamely rendelkez6se a szez6d6s r6sze (uagy a szez6ddsben
szdvegszer(en szerepelnie kell) 6s azt szdvegszerfien a szen6d6s nem tatalmazza (az
adott rendelkez6s a szea6d6s r6sz6t k6pezi).
Felek megiillapodnak abban, hogy amennyiben jelen vea(d6s 6s az Elad6 iiltal haszn5lt
bdrmely ASZF vagy hasonl6 jogi jelleg0 okirat krizott elt6r6s lenne, akkor jelen szez5d6s
rendelkez6se az r5nyad6.
Amennyiben jelen szezdd6sben olyan rendelkez6sek lenn6nek fellelhet5elg amelyek a
szez6d6s szerinti fogyasztiisi helyekre nem alkalmazand6a( azokat az adott fogyaszt6si
hely vonatkoziSsiiban figyelmen kivUl kell hagyni azzal, hogy amennyiben a dokumentdci6
ill. k69ens jogszarbdly az alkalmazand6 szab5lyt megadja, azt kell alkalmazni.
Jelen szez5d6sben nem szabSlyozott k6rd6sekben Magyarorsz6g jogszab5lyai az
ir5nyad6ak.
Felek meg5llapolnak abban, hogy Elad6 nem fizethet, illetve sz6molhat el a szez5d6s
teljesit6sevel Osszeftjgg6sben olyan koltsegeket, amelyek a Kbt. 62. g (1) bekezd6s k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t5rsa#g tekintet6ben mertjlnek fel,
6s amelyek Eladri ad6koteles j6vedelm6nek cs6kkent6s6re alkalmasak.
Felek a jogvitak €lddnt6s6re - hatiiskort6l fUgg6en - kikotik a FelhasznS16 sz6khelye szerinti
JdrSsbir6#g/ T6rv6nysz6k kiz6r6lagos illet6kesseg6t.

a
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27.

29.
JU,

?1

/l,i

A kLiffofdi ad6illet5seg( Elad6 - a sze,;:ifrls al6ir6sat k6vet6 5 naptdri napon bekil srilyos
szezSd6sszeg6s terhe mellett - k6teles a szez6d6shez arra vonatkoz6 meghatalmaz6st
csatolni' hogy ,az illet6s6ge szerinti ad6hat6si9t6l a magyar ad6hat6s6g kdzveflentil
beszerezhet az Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orszitgok kozdtti jogsegdly ig6nybevdtele
JJ.

n6lkiil.
Jelen szez6d6s annak mindkdt f6l 6ltali alSir6sa\ral l6p hat6lyba.

V6g 2016. szeptember 26.
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