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Villamosenergia-vásárlási szerződés 
Szerződésszám: HC-2015-xxxxx 

 
Amely létrejött egyrészről a 
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely:  1185 Budapest, Igló u. 33-35. 
Adószám:  13851325-2-44 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045570 
Képviseli:  Czenthe Szabolcs gazdasági igazgató és Kis Barnabás 

technológiai igazgató 
 

mint felhasználó, a továbbiakban: Felhasználó; 
 
másrészről a(z)  
[cégnév] 
Székhely:   
Adószám:   
Bankszámlaszám:  
Cégjegyzékszám:   
Villamos energia kereskedői működési engedély száma:  
Mérlegkör azonosító száma:   
Képviseli:   
 
mint kereskedő, a továbbiakban: Kereskedő; 
 
Felhasználó és Kereskedő a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között az alulírott helyen 
és napon az alábbi feltételek szerint: 
 
PREAMBULUM 
 
A Felhasználó jogszabályi kijelölés alapján fő tevékenységeként ellátja a légiforgalmi 
szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a Magyar Köztársaság légterében. 
 
A Felhasználó által üzemeltetett repülésirányító és repülésbiztonsági berendezések a villamos 
energia rendszer jelentős zavara és a villamos energia ellátási válsághelyzet esetén szükséges 
intézkedésekről szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet értelmében létfontosságú 
felhasználónak minősülnek. 
 
A légiforgalmi irányítást biztosító, a Felhasználó kezelésében álló létesítmények az állam 
működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények köréről 
szóló 24/1997. (III. 26.) BM rendelet értelmében a lakosság ellátása szempontjából kiemelten 
fontos létesítménynek minősülnek. 
 
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény felhatalmazása alapján 
hozott, a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 1232/2009. 
(XII. 30.) Korm. határozat értelmében a Felhasználó és létesítményei a központi államhatalmi 
és kormányzati tevékenység szempontjából fontos gazdálkodó szervnek, illetve létesítménynek 
minősülnek. 
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A Felhasználó által a „HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a 
budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása” tárgyában 
kezdeményezett közbeszerzési eljárás eredményeként a Kereskedő ajánlata lett a nyertes, ennek 
alapján Szerződő Felek szerződést kötnek. 
 
I.  A SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYA 
 
1. Jelen szerződés tárgya a Felhasználó – jelen szerződés 1. sz. mellékletében 

meghatározott – létesítményeinek mint felhasználási helyeknek a szerződéses 
időtartamon belül villamos energiával való ellátása a Kereskedő által teljes ellátás alapú 
villamos energia adásvételi szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül, 
továbbá a felhasználási helyek mérlegkör-tagsága. 
 

2. Felhasználó a jelen szerződés hatályba lépésének napjával – a jelen szerződés szerinti 
csatlakozási pontjai vonatkozásában – csatlakozik a Kereskedő által képviselt 
mérlegkörhöz. A csatlakozással kapcsolatos ügyintézésben a Kereskedő – a jelen 
szerződés III.3. pontja szerint – a Felhasználó nevében megbízottként köteles eljárni. 
Felhasználó mérlegkör-tagságának hatálya a Szerződő Felek közötti teljes ellátás alapú 
villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnéséig tart.1 
 

3. Kereskedő a jelen szerződésben meghatározottak szerint egyidejűleg, folyamatosan 
biztosítja a Felhasználó felhasználási helyeire a villamos energiát, Felhasználó pedig 
vállalja a Kereskedő által átadott villamos energia díjának jelen szerződés rendelkezései 
szerinti megfizetését. 

 
4. Jelen szerződés a Szerződő Felek cégszerű aláírásával jön létre és 2016. január 1. 

napjának 00.00 órájától (CET) lép hatályba, feltéve, hogy: 
- a Felhasználó hálózathasználati- és hálózatcsatlakozási szerződéssel rendelkezik, 
- a Kereskedő érvényes működési engedéllyel rendelkezik, 
- a Kereskedőnek hatályos mérlegkör-szerződése, vagy mérlegkörtagsági szerződése van 
a rendszerirányítóval, vagy más mérlegkör-felelőssel.  
A jelen szerződés határozott időtartamra jön létre, 2016. december 31. napjáig ezért 
rendes felmondás útján nem lehet felmondani. 
 

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2016. január 1. 00.00 órájától 2016. december 31. 24.00 
órájáig (CET) terjedő szerződéses időszakra igényelt villamos energia becsült 
mennyisége: 7,7 GWh (a továbbiakban: Becsült Villamos Energia Mennyiség). 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy Felhasználó nem köteles a Becsült Villamos 
Energia Mennyiségnek megfelelő mennyiségű villamos energiát átvenni Kereskedőtől, 
és Kereskedő semmilyen igényt nem jogosult Felhasználóval szemben érvényesíteni, ha 
a Becsült Villamos Energia Mennyiségtől elmarad a ténylegesen átvett villamos energia 
mennyiség (alulfogyasztás), továbbá a Becsült Villamos Energia Mennyiséget 

                                                           
1 Amennyiben a nyertes ajánlattevő személye megegyezik az ajánlatkérőt 2015. évben villamos energiával ellátó 
kereskedővel, a 2. pont az alábbi szöveggel lép hatályba: 
2. Felhasználó Kereskedő mérlegkörében fennálló mérlegköri tagsága a jelen szerződés hatályba lépésének 
napjával – a jelen szerződés szerinti csatlakozási pontjai vonatkozásában – meghosszabbodik, Felhasználó 
továbbra is a Kereskedő által képviselt mérlegkör tagja marad. A mérlegköri tagsággal kapcsolatos ügyintézésben 
a Kereskedő – a jelen szerződés III.3. pontja szerint – a Felhasználó nevében megbízottként köteles eljárni. 
Felhasználó mérlegkör-tagságának hatálya a Szerződő Felek közötti teljes ellátás alapú villamosenergia-vásárlási 
szerződés megszűnéséig tart. 
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meghaladóan átvett villamos energia (túlfogyasztás) tekintetében is a II.1. pont szerinti 
szerződéses árat alkalmazni.  
 

6. Felek rögzítik, hogy a Felhasználó közvetlenül a jelen szerződés 2. sz. mellékletében 
rögzített hálózati engedélyesek hálózatához csatlakozik. 
 

7. Kereskedő külön díjazás nélkül együttműködik Felhasználóval és a hálózati 
engedélyessel a fogyasztási és terhelési méréselszámolás adatszolgáltatásában. 

 

II.  SZERZŐDÉSES ÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
1. Felhasználó köteles az általa átvett mennyiségű villamos energia vételárát megfizetni. 

Kereskedő a vonatkozó havi számláját a leszállított villamos energia egységára, valamint 
a villamos energiaszolgáltatással kapcsolatos hatósági díjak figyelembe vételével, a 
hálózati engedélyes által szolgáltatott fogyasztási adatok alapján állítja ki. A villamos 
energia jelen szerződés tekintetében alkalmazott egységára nettó xx Ft/kWh (azaz 
_________________________ /kWh). 
 

2. Az egységár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 147. §-ban meghatározott tételeket, 
az energiaadót, az áfát, valamint a jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb 
adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. Az egységár a villamos energia 
díja mellett tartalmazza a Vet. 9-13. §-ban meghatározott ún. KÁT energia 
mennyiségének és szabályozásának költségét. 
 

3. Az általános rendszerhasználati díjakat a Kereskedő fizeti meg az elosztói engedélyes 
részére, ezen díjakat Kereskedő közvetített szolgáltatásként a villamos energia díjával 
egy számlában számlázza a Felhasználónak. 
 

4. A szerződés hatályának időtartama alatt a Kereskedő nem jogosult a megadott kWh 
egységár emelésére. 
 

5. A fogyasztott villamos energia ellenértéke a Kereskedő által, a külső felhasználási 
helyenként részletezést, valamint azok összesítését is tartalmazó, havi elszámolás 
alapján havonta kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételét követő 30 napon 
belül átutalás útján kerül kiegyenlítésre. A számlát tértivevényes ajánlott postai 
küldeményben a Felhasználó Pénzügyi-Számviteli Osztályának kell eljuttatni vagy a 
postazo@hungarocontrol.hu e-mail címre elektronikus számlaként megküldeni. A 
számlán fel kell tüntetni a jelen szerződés Felhasználó által megadott, belső azonosításra 
szolgáló szerződésszámát, valamint a Felhasználó által az első számla kiállítását 
megelőzően közölt beszerzési rendelési számot (BR szám). 
 

6. Felhasználó köteles a szerződés rendelkezéseinek és a vonatkozó jogszabályoknak –
megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően a számlaösszeget banki átutalás 
útján, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 130. § 
(1) valamint (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:130. § szerint kiegyenlíteni. Amennyiben a 
számla jogszabályi, illetve egyéb hiányossága, hibája folytán nem könyvelhető, 
Felhasználó a számlát Kereskedőnek visszaküldi. Ebben az esetben a fizetési határidő a 
megfelelően javított számla kézhezvételétől számítódik. 
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7. Kereskedő köteles a Felhasználó képviselőjének negyedévente, legkésőbb az adott 
negyedévet követő hónap 15. napjáig átadni a megelőző negyedévre vonatkozó 
fogyasztási helyenkénti fogyasztási adatokat havi bontásban tartalmazó árammérleget. 
Szerződő Felek rögzítik, hogy az átadott árammérleg alapján kiigazítják az adott 
időszakra fizetett díjak összegét. Kereskedő köteles a soron következő, esedékes számla 
összegét a kiigazítás összegével módosítottan kiállítani. 
 

8. Kereskedő tudomásul veszi, hogy a Felhasználó előleget nem fizet. 
 

9. Kereskedő tudomásul veszi, hogy a Felhasználó a jelen szerződésben rögzített 
ellenértéket kizárólag a szerződés szerinti jogosultnak teljesíti. 
 

10. Amennyiben Felhasználó a fizetéssel késedelembe esik, Kereskedő a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § 
bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. 
 

11. Szerződő Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a jelen szerződés szerinti 
kifizetésekre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a irányadó.  

 
III.  A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI 
 
1. Kereskedő köteles a Felhasználó mindenkori fogyasztási igényének megfelelő villamos 

energiát a Felhasználó részére a teljesítési helyen átadni. A teljesítési hely a 
Magyarországi Szabályozási Zóna bármely betáplálási pontja. A szerződés teljesítése, 
azaz a villamos energia átadása és átvétele, a kárveszélyviselés, valamint tulajdonjog 
átszállása Kereskedőről a Felhasználóra a teljesítési helyen történik. Felhasználó a 
teljesítési helyen – amennyiben az a Kereskedő mérlegkörébe tartozik – köteles a 
Kereskedőtől a villamos energiát átvenni, és a teljesítési helyről a felhasználási 
hely(ek)re történő szállítás feltételeiről hálózathasználati megállapodás útján 
gondoskodni. A felhasználási helyek listája a jelen szerződés megkötését megelőző 
közbeszerzési eljárásban kiadott Ajánlati Dokumentációban kerültek meghatározásra. 
 

2. Kereskedő köteles a Felhasználó érdekeit maradéktalanul figyelembe venni a jelen 
szerződés teljesítéséhez szükséges, harmadik féllel történő szerződéskötése során. 
 

3. Felhasználó a zavartalan villamos energia ellátás biztosítása érdekében a Vet. 63. § 
(1) bekezdése alapján megbízza a Kereskedőt, hogy megbízottként a mérlegköri, a 
hálózathasználati, és a hálózati csatlakozási szerződések megkötésénél, a 
mérlegkörrel kapcsolatos ügyintézéseknél továbbá a MAVIR 
Rendszerfelügyeletnél folyamatosan helyette és nevében eljárjon. Erre való 
tekintettel Szerződő Felek kölcsönös egyetértésben megállapítják, hogy a villamos 
energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 
64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 11. §-a értelmében a rendszerhasználati díjakat 
Kereskedő fizeti meg Felhasználó nevében. 
 

4. Kereskedő vállalja, hogy jelen szerződés hatálya alatt Felhasználó jogosult a villamos 
energia ellátással kapcsolatos bármely ügyben a Kereskedőhöz fordulni, aki a tőle 
elvárható szakértelemmel köteles külön díjazás nélkül a Felhasználó részére tanácsot, 
vagy erre irányuló kérés esetén írásbeli tájékoztatást adni. Emellett Kereskedő vállalja, 
hogy a Felhasználó villamosenergia-ellátásában fennakadást, zavart, kimaradást (hibát) 



5 
 

okozó esemény, üzemzavar esetén Felhasználó bejelentése alapján eljár az intézkedni 
jogosult szolgáltatónál (termelőnél, átviteli rendszerirányítónál, hálózati engedélyesnél 
stb.) annak érdekében, hogy a Felhasználót érintő hiba oka minél hamarabb elhárításra 
kerüljön, illetve annak elhárítását követően Felhasználó zavartalan villamosenergia-
ellátása a lehető legrövidebb időn belül helyreálljon, lehetőség szerint prioritást/kiemelt 
felhasználói státuszt biztosítva Felhasználó létesítményeinek. 

 
IV.  KAPCSOLATTARTÁS 
 
1. Kereskedő részéről a jelen szerződéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy: 

név:  
tel:    
fax:    
mobil:   
e-mail:   
postai cím:   

 
2.  

a. Felhasználó részéről a jelen szerződéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt 
személy: 
Lőkös Péter, LFCS villamos-üzemeltető mérnök; 
tel:  +36-1-293-4542 
fax:  +36-1-293-4199 
mobil: +36-30-511-1657 
e-mail: peter.lokos@hungarocontrol.hu  
postai cím: 1675 Budapest, Pf. 80. 
 

b.  Felhasználó részéről a jelen szerződéssel összefüggő szakmai kapcsolattartásra 
kijelölt személy: 
Papp Zoltán, létesítményfelügyeleti csoportvezető; 
tel:  +36-1-293-4434 
fax:  +36-1-293-4199 
mobil: +36-30-9444362 
e-mail: zoltan.papp@hungarocontrol.hu    
postai cím: 1675 Budapest, Pf. 80. 

 
3. Jelen szerződés alkalmazása során Szerződő Felek a kapcsolattartás alábbi formáit 

kötelesek igénybe venni: eredményes adási jelentéssel igazolt fax-üzenet, tértivevényes 
ajánlott illetve futárral továbbított és igazoltan átvett levél, visszaigazolt e-mail üzenet. 
Az esetlegesen szóban megtett nyilatkozatok érvényességi feltétele, hogy a 
nyilatkozattevő nyilatkozatát a másik fél kapcsolattartójához haladéktalanul, de 
legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül, a fentiekben megadott kapcsolattartási módok 
szerint írásban is eljuttassa. A kapcsolattartás nyelve a magyar. 
 

4. Szerződő Felek kötelesek egymást bármely a cégadataikban bekövetkező lényeges 
változásról – mint például cím, telefonszám, faxszám, kapcsolattartó személy – a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 1 (egy) munkanapon 
belül értesíteni. 
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5. Kereskedő köteles a villamos energia-szolgáltatást érintő bárminemű munkavégzés 
megkezdését legalább 72 (hetvenkettő) órával megelőzően, vagy ha jogszabály ennél 
hosszabb értesítési határidőt ír elő, az ott meghatározott határidőben szerződésszerűen 
értesíteni Felhasználó képviselőjét. Az értesítésnek tartalmaznia kell különösen: a 
munkálatok kezdetének és végének pontos megjelölését, a munkálatok jellegét, az 
esetleges üzemszünet időtartamát. 
 

V. KÖTBÉR 
 
1. Amennyiben Kereskedő a jelen szerződésben és a szerződés mellékleteiben 

meghatározott kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti, úgy Felhasználó – a jelen 
szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban kiadott Ajánlati 
Dokumentáció alapján számított – az érintett fogyasztási helyre vonatkozó éves 
mértékadó fogyasztás nettó díja 1/12-ed részének 20%-át mint hibás teljesítési kötbért 
követelheti. A hibás teljesítési kötbér megfizetése nem érinti Felhasználó a Kereskedő 
szerződésszegése esetére a szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban biztosított 
jogainak gyakorlását. 
 

2. Ha a teljesítés, illetve annak bármely része Kereskedőnek felróható okból meghiúsul, a 
Felhasználó meghiúsulási kötbért követelhet Kereskedőtől, amelyet Szerződő Felek – a 
jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban kiadott Ajánlati 
Dokumentáció alapján számított – az érintett fogyasztási helyre vonatkozó éves 
mértékadó fogyasztás nettó díjának 1/12-ed részével megegyező értékében állapítanak 
meg. A meghiúsulási kötbér megfizetése nem érinti a Felhasználó a Kereskedő 
szerződésszegése esetére a szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban biztosított 
jogainak gyakorlását. 
 

3. Kereskedő köteles Felhasználót a működési engedélyének megszűnéséről, illetve a 
mérlegkör-szerződésének felmondásáról 3 munkanapon belül tájékoztatni. Amennyiben 
Kereskedő a jelen pont szerinti tájékoztatási kötelezettségét nem teljesíti időben, vagy 
egyáltalán nem teljesíti, köteles Felhasználónak a Becsült Villamos Energia Mennyiség 
15 napra jutó részének megfelelő összegű kötbért fizetni. Ennek számítása a 
következőképpen történik: (15 nap) x (Energiadíj) x (becsült villamos energia 
mennyiség) / (Szerződés teljes időtartamára eső napok száma). 
 

4. Felhasználó jogosult a kötbér összegét a benyújtott számlák összegéből levonni. 
Felhasználó kötbérigényét külön számlában is érvényesítheti Kereskedő felé. Szerződő 
Felek megállapodnak, hogy ha a kötbért a Felhasználó külön számlában érvényesíti, 
Kereskedő köteles kötbérfizetési kötelezettségének – a vonatkozó számla kiállításától 
számított – 30 (harminc) napon belül maradéktalanul eleget tenni. 

 
VI.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
1. Felhasználó jelen szerződést írásban közölt, rendkívüli felmondással azonnali hatállyal 

felmondhatja,  
a ha a Kereskedő tevékenységét 2 naptári napot meghaladóan szünetelteti vagy 

megszünteti; 
b ha a Kereskedő villamos energia kereskedői működési engedélye visszavonásra 

kerül; 
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c ha a Kereskedő 90 (kilencven) napot meghaladóan nem tesz eleget a Felhasználó 
felé fennálló fizetési kötelezettségének; 

d ha a Kereskedő csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújtott be az illetékes 
bírósághoz; 

e ha a Kereskedő fizetésképtelenségét bíróság jogerős végzésben megállapítja és 
ellene felszámolási eljárás indul; 

f ha a Kereskedő jogutód nélküli megszűnéséről dönt. 
 

2. Kereskedő a jelen szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondhatja,  
a ha a Felhasználó 90 (kilencven) napot meghaladóan nem tesz eleget Kereskedő 

felé fennálló fizetési kötelezettségének,  
b ha a Felhasználó csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújtott be az illetékes 

bírósághoz; 
c ha a Felhasználó fizetésképtelenségét bíróság jogerős végzésben megállapítja és 

ellene felszámolási eljárás indul; 
d ha a Felhasználó jogutód nélküli megszűnéséről dönt. 
 

3. A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatálya alatt tulajdonosi 
szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és haladéktalanul értesíti 
Felhasználót, ha a 
 

a a Kereskedőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pontjában meghatározott valamely feltétel. 

b a Kereskedő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pontjában meghatározott valamely feltétel. 

 
4. Az V.3. pont szerinti valamely eset bekövetkezése, fennállása esetén a Felhasználó a 

Kbt. 125. § (5) bekezdésével összhangban a jelen szerződést jogosult és köteles 
felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon. 
 

5. Jelen szerződés a Kbt. 132. §-a szerinti korlátozó feltételek figyelembe vételével 
kizárólag írásban, a Szerződő Felek közös megegyezésével módosítható. 
 

6. Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó, a szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a Ptk., a Kbt. továbbá a Vet. rendelkezései az irányadóak. 
 

7. Felhasználó és Kereskedő arra törekszik, hogy a szerződés alapján vagy azzal 
kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton 
rendezzen közvetlen tárgyalások útján. Ha Felhasználó és Kereskedő a közvetlen 
tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudja békés úton rendezni 
szerződéses vitáját, mely a szerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban alakult ki, az ügy 
végső rendezését a Felhasználó székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező 
bíróság elé utalják. 
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8. Szerződő Felek biztosítják, hogy önmaguk, valamint tisztségviselőik, alkalmazottaik és 
képviselőik titokban tartanak és bizalmasan kezelnek minden, a szerződés 
végrehajtásával kapcsolatban keletkező vagy tudomásukra jutó információt, 
dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá azokat soha, semmilyen okból sem 
tárják fel vagy engedik meg a felfedésüket bármely harmadik fél számára, kivéve, 
amennyiben azt a szerződés megengedi vagy a közzétételt jogszabály rendeli el. 
Kereskedő kifejezett szavatosságot vállal arra nézve, hogy a Felhasználó 
tevékenységéből fakadó biztonsági szempontokat mind a szerződés hatálya alatt, mind 
azt követően a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi, és ezekre való tekintettel 
jár el. 
 

9. Kereskedő hozzájárul ahhoz, hogy a polgári légi közlekedés védelmének szabályairól és 
a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről 
szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendeletben felhatalmazott hatóságok a szerződés 
keretében munkát végző személyeket ellenőrizzék. Kereskedő tudomásul veszi, hogy 
azok a személyek, akik a biztonsági követelményeknek nem felelnek meg, a szerződés 
keretében a Felhasználó székhelyén és telephelyein munkavégzésre nem jogosultak. 
Kereskedő köteles az érintett személyek helyettesítését a saját költségén biztosítani. 
 

10. Jelen szerződés 2 (kettő) mellékletet tartalmaz. Az alábbi mellékletek a szerződés részét 
képezik és azzal egységben értelmezendők és kezelendők: 
 
1. sz. melléklet:  Műszaki leírás – külső fogyasztási helyek specifikációi 
2. sz. melléklet:  Elosztói engedélyesek listája 

11. Szerződő Felek továbbá rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését eredményező 
közbeszerzési eljárás dokumentumai szintén elválaszthatatlan részét képezik a 
szerződésnek, és irányadók annak értelmezése során. A jelen szerződés és a 
közbeszerzési eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén a következő 
értelmezési sorrendet tekintik irányadónak a Szerződő Felek: 1) Ajánlati felhívás, 
Ajánlati Dokumentáció és adott esetben kiegészítései, módosításai; 2) Kereskedő 
Ajánlata; 3) Jelen szerződés. 
 

12. Szerződő Felek jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen 2 (kettő) eredeti példányban írták alá 
és mindkét fél 1-1 (egy-egy) példányt átvett. 

Budapest, 2015.  

 

Budapest, 2015.  
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