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1. a

2a

szerzödéski'Éstö szamíioü60' nap a rcndver lesállítása
lcfoafiffik ffitffi
szfunffi 18 hófiap sryeÜt E'ébrya*-

T€{*ilÉtB' eed&-euÉÍdz í. láaűfig*ilét

#'l

wzűdés 2- polttiában meghar*om tdiesffi' hdpt Ertértc
42- A tBrmekek lesaáníÉsánah a ÍrqadoE hd$sqben tÍirténó elhdyezecénelq uepítffi'
Bmmbenery€Eéséí'dt pr0t*zem pmym*n* ír&G lészÍeÍraeséÍE|al{i a E{esffia

4-1.

A EÜ€Eilé6 a

h*áÍidó elött 5 napal kfrebs megrlerrni' A

jeH

tdjeeíÉsih*fuid6t k&,etó 3 munkanapon bdiil

kfurird{e útllfu kages a ffi&<ffiréhfi €*foáÉ roöpÜ's* líiÉB$,rÉsarátadásátrÉffi
diárásoltx ed<gsooo 8 napon bdiil lffilytafui- Az ffa&ásaíttÉtdidiárás 4 tdiesírési hatáÍidó
ilffinában€Ín sEámítbde
4-3. A mu*a aldffitddnÜ'effi tdÍu'iffi'€{q ltaazádlit l$ÉsuoÍ*gnbre}l*air|
r a bererrdeaéoelt' ernékd< saáüÍ}foa' a érvér4pss*alnp* saelffi meg6r#nt
. azadoüffitctepiege' oeeemrc' bemdéarekerÜfr
+ rerddtetégszadi haszrÉlaúraalkalrnas ér az dóírt minimum peremétéÍ€Í€tt€ligslü
1lbtt6'

.
.
*

Íirernlrc lsgzÉsre a szíikségEs engedá!É* rBrÉsfireaésnpárnak
a 30 ónfu betaníüás b aTZ Ó* zauartalan próbaüzem lemFn

qgy V€irű dkWt
fló mihpdti sad lÜéÍta eb6d|eges
Az Effi W
}tÍHlr*ítfua
és effi - z et*'€z a E'féltenys€güEz
tromegál ífuna, H}rmará{Í szirfrl
dengedheúil sanlsfoes -ffi#ú €ÍpedÉNy€ldíá és Dolarnenüádóttd_
* AVen6igazolta ésáhrcüe a Kbt 135' s (1} b€*$ei]'t
v€i ÜÍd(Í'gavan zátlÉdeli'ryznr'anroen a hefuprmegrÉiletéséreromütoao trauiiam

meidölÍt.

4Á.

Az Eladó az átadás.áhÉtali diárás kgrdében' a e{esítás tdtéble}.ent átadjíl

45

n't',Gr' (iÍÚoÍmd(Í-esaliitriia(
sdt'erd< eseGsen aÍEpl n'€ní i8 emgadhaE)' ÍT,UntaffifuíneÜ', ésírragy*lffits
íormábn (Gt}RoM}.
A sHdst &ade.#tdefi d!* lffiegni z EHft brhemc arterrryten e.a.EbÍb
énlekköÉben Hmgiilő o|ra vezeüptó visszaÁz #as an'**ei-eÍen* ldÉsdtétttáadíttfua#i iryrnrar'p kécd{ mdya {.3. és 4Á
po'üffi eláíÉdrgedmfi1@# {vror mattÉqileel#gtr} ffi:luÉ*. vevő elmryus
áadás_átvételiie$ddir'yrct csak a 4-3- fu 4-4- pontdt maradéktalan tdieít&ét ki'veffbn álít
}i z átalásábÉHi €nárás lezffi'futdr r4Éfo'- Az erefi'ényes ffae'firff pgydk*ryrr a
Hiesffi {xadását is tartdmaza.
l(Acsolatlart#a ffi wng$*

_ÉrÉnpfug#nbaffiiemedélr
_ [lzerrrbe helyezési, ill. próba{ianri iegydl<önlr
_ t<erelooana'@ bcfu''Éflt@ó W**rw
figg6ef' EtÍ m*Í FgyzÚkfuryY
-_ TgtnéÜfl
Hlrealádii rca*önyvek }Bznábll uhileo[ masla

Vevőtffit:
aeffiCge-

fudó tészffi* Faehr Pábr te]mÓldgaaryaÍrő
geheoecga m-'&?'üÜtí

A kacsdartásna EdölÍ sandpk lgild€*d( a BlesíH atta!á@ ldrülményetmöl
haldé*tdarul ír&ban éÍbÍHliegymást es k*nérryezni a sddtsfone in€dteÜést
ls-

4.7.

Szemáyükrűl liirtfuő valbzásról a Felek egrmást árt€ettilcÍélEfesffigeen _a 47 poÍ't smÍiÍilikÍÉtefld_

fra Eladóará't sara6dö

lffcs

kfuerníírödrri

a

olyan ahlállalkod és sá<ernber, amdy a v€nó által Írr'eghÍrdebtt KEMoTERÁnÁs
GRAI'IHETRS{JS ffiilffizER szfuÍrás& Ílrnmr HEY.EZÉSE í8 FlAvl SUPPoRT
TEtJÉ(E}Íl1sÉgBETosÍrÁsÁvn- É''gyli kffiesreraüf diárfoban ÍésáY€ü a Eladó
aurnasaeá* igaa}ásában. Az Eeadó ltflebs a Vevfut a td!:sítéssÚán mi]den olrd' hW aÍ'á# rcrmi lóÉnt - ááa*gÉ bercl*ft
*án a kqtffit megld6lt ánáM
bejelerrteni, amdyet a nevedt qiánlatában Írom n€Metrett meg és a beplerrtéssd 6gyiiü
nyffimtb *eü eÍÍüis' hogr u"üW igffi gtni lÓniúdttálHlrz* rgn fl a Xbt- 6a- s a l(bt. ffi- s-szeÍiÍÍtilüÉfri)
YalamÍnl haamegd6d kffiesa*sidiiinásbmatv€níüdöí]ta,
ol€k hdflraalafrAE E|adó űél a Hlesftéshe u ail<d'nasságffEk igmdasam rÉsaÍv€*t szerv€ueiEt a 66. $ {e}
belcezdégébenfoglalt seÍakber' és módon lcffeles igály'be v€ÍlÍ'l vabmint köeles a HjésíEsbe

/

I

üe'rcnni

a

dlr*nassfu tsronrcamz

bgmlffi *nberdte{. E ealffidr

rragy

szakemberd< bemÍÉEadrkor maadtat d, rrugy hdyefriik akkor rurható be mlfu {iffitve az
:HamEs' egyallés' sdfirál& í{án EÍffiÍrytíÍk'lasescicit b} he a Veró esmrwzá.vqgp
alrcrnbg ÍtlqI rroy a h€*yü!e be'Íont úi smrtwÜd rr4ry szalrerrrbg?Íd b m€ddd amenny{ben a Yőácsasr,*l e{árásban az
dkalmassági lttiteknáry bkirúesben

ffi

#n a

aÍáradrá6 *zíídtetba ef,ánfobt réed rerő gadc.fui saeÍEpld(
#mő" azgedetisrerYgz#|d(dvagysakernberrd egrerÉÍtéldimódgr megrEld-aaknakaz
dlral'nase{i tovgn*lrerneq ardpn'* a'Effi ÍÉla ldúc*aerÉ$eFasnan g.M
saveffi€N tragryt szakernbeÍTd együfr Hdt meg. (Kbt 138. $ (2} bdÜ'
bemuilaffi adablt

43_ A ver{i nem

krlm$a z Ela&fr1gm|lbáo#ffild

Etrcn&*a,

sa*t a Kbt s- $ (1o} bekedése safiífi bfiaüoeggd élt Az

GsdG

ddír, ha affi

HadÜ legfies6bb a srerddés
megkö[fuéÍ'ek idöpontiában k&des a Ver6nek valrrmennyi olyan aMálalkodt b{ghÍúBni'amdy
nÉsárrcaz a scrádés tüesÍtÉsérgrca - ha a nregÉőaö lfuesadsí ala*sun
dofr
alváhlltozft még rcm Í'erMe Ín€g _ a bqlebntéssel €yffi qflatkoani aÍtű is, hogy az dta|a
igéí''Éeterxti kÍEffi ahíflla[ffirc rrern
drr*( hdál!'a dm. Áz Eladó a
uüesresfudt iíffatama
kffies a Verrfrrdt mirÉerr ÍiltáHli, a td|esi!ésbe bewnni kíÉnt
alYállall$aótdözBilesen beidentéÍti, ésa
Ggyiiü nyíbtkozrri enÚl b" trogy azáta}a

fl jffi

#

igÉÍryöe wtd kÍránt

ffi*ffi

a
grál6s

ffiéssd

fl ld#

okok hatál}a €laü.
pofit
4.6
sztÍiÍ'titdiesÍÉsiköüd#Eégeü bljesÍÜleti az Eladókátt
nern

sa;rffií Íé|rnagr a neÍn
ermésreEs ffináy dttildtmó iogtth{dF' ha ed( yaa'my*s' müilit$ saeÍÍÉyátáblnd,
srcttfáilq mas ffi sarnélyd egpsiil qy a ÉvmaUgd szaHlpk srcÍint más módon
io$rbdle$d megsdinilr
{J'a Az' Eladóltátt wffi
Élvagy Hdt sanndye cs* a dábbi esete*ben uálbfu rreg (KtÉ

4'9. A

í39.S}:

a} ha a lGt_ t41- $ {+} ueIczúÉsa} porniean fugl* fuffidtldt megHelö erygrumg
szgzödéseg
alapián a jogr.rhílás poieKarsaság ríroly a HjesítésbÍáorságp
'Endelk€
#s
érdeNrében \pn
Í€ndffi ahtsn a E{esfrÉsftez fimrnúo# nyi{6 Ílg1
saerdúÉses
smíÉ*yYasy a általr iddtiori saemáy átd Biénik; Yagy
b} ha a szgffi fá sar'élÉbenbeködkezó FgptódEs a iorÍ suprÍ'áy aúabk*ásranaL

egF*üffiL

a iogűd}egd megpufr'és m'fo es#rdc
',agüjogutódlá$
dyan réeáegrc
eradményekér't köÍe*ezik be, ahol egv
gadefui erysgd(ffi milltödó üdies üdelá1; {a trcá ffi saerufidésdd{€t edrüdldrd és
munlcarÉtaló|drd} - rcm s^a@gl lár@ iogí sffi]'tÉtyesáan e adfr tenrdwrysege{ dátó
Hfie menrezeri €gygfu - fuuHzásra kelt}l a |og#üa, v4y z er#i sarffii tr|re'ÍÜldrozú
nze*geÉoemed W' str'fu lffiil a sryaödib eu*msrc ha a saddésbe Iépű Í'ggtó{'
nem áI a ktizbeszerzési diánásban alkalmad kiffi ok tatáya alafr' - az Etadóra irányadó
s#yof sae*{ a KH. í3E- $ {2fi$ tercaéserek dlr*n*Ésánl - mqHd a lÖbesaéH
eljffisbn dkatmaoü dka}nffsági kercblmfuyekr€k, és a jogutótll lun e ffirérry
saÉll'tffinak

lrörc{*eznérryé'vagy

draln#mk

a meglteÍük{sét

M.

áa Ehdó fiN sronáye a Mnüb fugblt #&l€n

rlYiil Gsak úi k6züesa*i dfrffi
ererlméryBkéntv'álbzhátAÍrwiszorryquederrreinekvatbására a141-$renddl*a*eitkdl
dldnzf - Az i*wrgmxcr* saz6dó ffi saíff ben be{cürcffrd iogut{úfu nerrr iányulH
e tiirvény alkalmazásának megkeriilésére.

4-ít. TdiBsÍE$ a í8 hótup supportdatt
t<ern*erani* sdt'eÍ keÍÍm'gpag @iog[dii'*e'
tb6íÉs€L
pffilroll-adaeáz$
A kemo*erápb
onc' wagl'szeÍ€gz gzalmai
;qgl6i,€üÉs€' fiíÉsíÉse
háltár:el, a haeilyoo jogsuaHtyotnat mqgűddósl A fiissÍt& a m6gleléÍÉ5tki'YetőeÍl aecnnal
medrozoögr A Htbbmb muim& *lffina e' atr hiy#h tn'bnÉn meg,i*elrt
ddttrneg nag!'ságától fiigg, de welí*b 30 napoül b€lül. A friss'rE;tt proto|toll adlatbffis az
lnÉreliffi6s mmffirgeÉszióvffi
tÉltép á€üe.

Á

-

Úi. rqy nqlráó adffi* fr€Ín*rápfu prm**k' g}ÉsFG]parraerc*' sÍb"} beul6e,
módoaffisa sakmai igÉÍ'ydadán' íÍttéÍÍNg&Bbiztonságil távdér&en kereaaÍifi szolgáltatás az
2a órtt bdÍr"
iÉrryléstlrö'elfien z"qud nq*eaőoft

-

Megnen#ö

Ho|Mll:

EÉ{#

a Hmeililt funli lgén}# td€fonon, Ía6n, t4y

ematberr igeí'ptheti

0sí-38í.|{Xl0 F*: ÍFí#&{l087 emd: FembrgÍtrcd€pÍ€il'ieqmed-hu
A saffi'efiql#sd( soán kidalq't úi fur*cf,* ttft'g$rÉssd vagy a hdyszínerr tfuÉnö

-

fibBíbse-

_

ffi
mpm ü€Í'üngek megtaítása új aile*nddt eeeúÉserr.A
YillakoútÚszÉrdaszakmai t'g'ir'gd€takleediláltszakember tartja a Éaávevófdhaszrrtók
ffis ieg'zókölrytí Í6ffi. A sdtmrffi abpja a rarrdellreaÉsre nmffi
@
Hh*zndói kézk&lw, a hanfuelek me{ébgt pedig a gÉplÜlyydfun megffirlhaÉ
A pogral

HlgsanáHli noak&qpülir&r{tor dérh# tdefms hdpdest

-

@átaes,

mdy szalszerti et g}€rs

a sdlerrd lapcsre ldésex megr&smháÍa'

qiiMget

nvÚit

a HmerÍilt pmblán* #rÍfe*a
tlédá'ű es $ gÜúgysaÍlceszíbnéÍ'lpc*EsffisegyóspaeíéEz szalgnai egy€eileÉssd-

_ VevöMab:
- A rcndszer hasanálata
ln@i

s,orán a sreÍ''enen kdetk€zett
rtryÍ merilési níinbg ifiesríre.

e$

ÉÍdtadadt nsdundáns merrtése' az

& &erádűaál*}B:
Yeió a srcrfiés saeÍinúEftsfu'dö munkffit
5.í. l. ÍÉsdÍ'síÉs:
532í5.oo0'-pt Ápa oror' őlvgthárrxnmÜl!ffi
H.

Eldó

'{

É*eösffi€n pffi
forLtt

+

+

Áre oeszegpt

saÉdéseseÜ eguüesagű ruary*.

a ffiz6dé6' az ebzámolfu és a kiftzáée pórunernefuiÍttt
^za@ffid'
minden' Hies ka'rii HiéEítés}'ezsdkséges #ittc*m kölscgpü 6l-tsza*i
Az
áÍ
ffimz
52csd*ffik tt*$uset' bcnendeuésd( ltdysaírre sEillffiáL wt{és' munkffiltat

csaüakozffist&lepÍtfut' be{iremelégt_besabályozást" póbaüzemelHest, az üzemelteffi
tgpYbdfiÍ'd( bffifu'fr' magF Í''d'tr hmanáleili uÜasfrfuk* es a *gpsen saltg*gps

53.

szakhffigi eglBm***.

Az Effi Itr@eÍlségpt vfllaÍ ana' hogy a sffiádéB Élgpát Í(ffi mmlr# a váldt *
eíen&en mradékÍdand megmlócilp' uÉlagos ffia
nÜre bhdÍ'eég. Aze. t*blmaz
minden' a szerádés tgisításót'€l rapcsotxlan fulmarÍiló Finre*s' kirbfud' arrrdy a
lertdelÉfiésazeÍtihmaéd Efes lúii megrálűsilfoáltc szfJsQes_
A szerzödés í3.B bekezdés srerinti Hmon&ás es€tén a nyerte* aj'fuHtenó a szerzsdés
párÉefi eileníÍaoÉreiogc'dt
Í'€gsajÍÉse *lt mtfo ffixíffi szagűffiB snr&aű

3A. ll- résd*'BÍtÉsÉnen*aemqűs
dgálffie

eoo|gá}ffis 1E hfiepb

Rendszertámogatásszolgaltatmhavid$a:nettÓ

h**+Áre

5.5- A szsrfiée 13-B b*ezdes szerhti fdmontÉ+ €dá'

51f2.7*,-Ft

a

nlÍ€ftes

türuwean
+

leüesfibü

ÁFA

'r7F?.

aÉ'rffi* a szrddés

megszíÍ'ésedfrmárHixÍbnsaolgáltatfo saraÜdé*reili Pér'zbdi eilenértÉkércí'gmdt

FiagÉ*ffi

a

6.1.

l-

egy @s'aámta bocetrlaÉ ki, mefy benyú|tásának

'*ádjesltés:
tdiecÍht*pzo}fu.

Htét# a Venó

által

kíálíffi

A$z*Í'}e ltbmg*iese: absesíl*{pzíibdanie! kürfiffisfun}lf aVcnóftrÜal&sdegtrtÍrÍü
ki a l(bt. 135. s (1} és (5H6} bdrdései szeffi fEydemmd azdÉzh r€ÍdjéÍd szfló 2frl3. éryi
xcn. tv. 36'A 5, a lt&besazÉgdqü sdaóa)1s. ét i Gr/un. fu' dffr&*a
Á fp#i ffiitló a l{ile{d egésuségbÍásÍtasdtátffiól llzttló 1s7. éUi lJoo$l. tönÉry
9/Á. $ alepjáÍ' az egpsa€iigyü szdgáltató* fiud&i t'atáÍie'Js 60 Ülatvan} rnp.
A sarzü'és' a e&ánd& és a kÍHégpénzremeffi.
ll'
'6diesítfu€
k bmtrta6 ti 18 hónapig, me$ tel'yt#gs*nt fufrébb a Veró
qy sa*nla
}h'onÜa
ktáll'ffi

'ful
A saím&a kiegÜeÍníÉsaa tdiesÍL{slrzr*foi
kHlfuü e*ÍlÉ*ila Venó elúal&sd
"'#l
egü'BnÍili lti a lfr. 136. s {tl fu (5H6} bdredései
saiÍÉ'fgydemmd a adó*q rcndiá6l s#
al03_ wixcll. tv. 36/A. s' a köabesrerzése|od szöó 2íJ15.éilcvllll. tv. előíÉsairaA fiz#i hdei6 a l(ffiegű égÉsmégbffiÍÉ"
d}&*il sdlÓ {go7- áti lJoc[Ill_ lfinÍéÍ'y
ulesÍusfuroob.

gÍA" $

ahfián az egeszsegQgyÍ szagá'abkffi MárÍdcl!é60 (hatran} nap.

Ásarddée' zebzfin*b éga ldffi

8.2-

a3.

í4.

pénapmefurirü_

ftrEúá'i lcéséd€l€En es€ilén a. Eladó a P& 6:4s $ szerkrti ltéséd€kni kanal
*aámÍáásfoeiogffitilt
EIaő a sz#nlákat2 Éldárnfian állÍtia ri VerÉ nevére és címére.
A lGílíffisE&n}áíd( ve{6'gna{ifuát 3leEesffirÜl trtdnpzta kea
Az EHó ffi a Vevő ÍE ÉrekEil-ffi safrnlán* a.aíáúidrqá.k keü ffilmazrr'la:
r fi szrddÉs &m: KEMoTERÁPÉS GRAYmETffiÜs REÍtlDszER
szÁLLrrAsA ipgm= HELYEZIÉsE, 18 tlA\rl st'PFoRT TE!ÉKEI'JY1$ÉG
BtzTosÍTÁsÁvAL:
A vev{ hiMiábol €Í€dii

.
.

Ateftsítési'eÍ}
VenótdjesÍtésig tása

Vw6 rgn W,
flettÍe cufu'dH d a ryzErlés u|esttgsárcl ögganggfub€Ít d'/a'
köllsfutc*' amdydtarcÉ-e. s(1}bekdés k}poÍ't*a}-lÖ)alpoÍ'FsairíifdtébHcHr nem
mqfdélő úársas{q ÍddnEiébenrrcúktd( fd, és aÍ]'d}d( az E&adó adóld'H€s #ireddrn#t
csilftel#aÉrc ardnmac Hdó a srerddés üdftlsítésénd( Hee ilfialrna dű fulafibrci
szeÍlcrctét a vsö számá'a megbm€rh€trhé b$zi és a Kb! 14.?. s (3} bekedese gzcÍiÍti
ara vgptkoó

megüpüailmaást

csddni,

lqy

az íkÉősesesainti dóhatóeágtól a magyar

aűraffifu kiiacűel*il besaneáet u. Effia voldtoi adabltd a' ufrú'

iogruláyigéqÉaaue nálrill (lffi.

7. Tbluádsffi rendelkfsrk
T-1. Fdek kiidenüt, togysrerzödttik

Ítr. s €l

bmes}.

köa6üi

k6afficÍi adarrak minösÍil.
hogy a }*en sarz6déesd *zambw
gpcsmlffytán fudomásrtlsa luffi oégsrert7' iiá€{i infumffiil"adebkt térry*e* a mfoik
fd dóae*es lpzzáiilulága rÉüdil nern hr'r.ak hamdt természebs Tasl tsg[ saínély
rudomeára ngn bszlt twÍndlísmÍnáy szful*a hdárilrlűté, és abból adórÍóan kiibrr
iideti döny srerresére mm ffirekednek.
7-L Aererffi Hek a Í{en sryffid gaah1wm racsoffikbt' mi**gb ég5T'ás Íiádi és
eí*öbsi aanytrgr kölcs*tös ÍÍHúmdizál&árat6rd<ednek.
7-4 Fdd( Í*e]' w!óílés ö"ffis résaaet, üátre az aÍ'r.d |€po6o|abil' hdmfr'rloa iuffi ö6s4s
hfoÍmádót kiiffin a péruÍigri HtéHe*rc
ffiat üe{i litolank Hdnük €s
'íÜ'd(om
gondoskodnak annak me9űrzésér6l' Il,lindez ytlrEÍtozik
az alvállfuzfua ia Fdekfrlgoeirltak a
szerddés uiesrccoen leemílldő aücarnffiildd & eseüegps drráilakdÍktd a
saád& tdiesíteefiez szülcéges mértéldga sziilrséges iÍ'brmádókat rnegbmertetni a
vandtoaó üokffiisi trduemreag beffiefu*d. F€ld( Wu
lrogr a rerddea reÜe*rese
saán a másilt Íélsanredtd, mii'tödéeéve| kapcsdm, birblurlla juhü serrrmtyerr
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srerddű

nyilvtánc, annaktatailma

H* kruemégd rnáffic ara'

ifum*xlt rHil tmtak ryn'*ffin - ld!ále a Fgffibáyi #rásolorr abplb
*atralgátarci küdezetbeget _, arcl*d trcman ugryanolyan gendosstfupt dkalmanak,
mint saift ffinas ilfum*'dk nqueo*e é* megffia élddében-Fádg qnnfu d6aefies
írásm bdeeg}@Ése ÍÉldilnen' trctÍÉlhffi(Hsemmiyann a saládéssd öewftggEsben
hoaájuk lreÍiilt do|üÍnenfumot }agy iítfurlrtácif, ldyá€' lB aá a azprfrás Yé$E*HÉád(
cáifoa kíváffi hxanflni.
tálld ara, lngy a tdiesítégsorán kÍilihöa fig},elmá furdít az irrformác'ós
7.5. ie. Ebe ködeffieg€d

z @
s#ianl- éyi C)ol. ffiní€ny' rdznirÉa
'És
hsuájuk tqcsonao saerneyrs adatok kezelfuéÍ$lé8 véddÍrÉÍfl
sdó 1s7.
éri &vll_ üxffit fuoldt deÍtffiLllli' ffiníbüftei éa adffiátdmi renddks#sd(
betarte*a éc megnrdóeítfo*a Áz E[ado tsdenti ltqy a betegÍryihftffiban screplő
*zemálrazonmiÍó es #szsiigrgyi adabkba kiá'úlag a srer#és tdlesítéséhezsaikgágÉs
m*bNren HüÍ be {pl. a leffibÉtemádt Í.anbe#3paésesrfu cfrsqns m*recg}Ennek során az Eladó az adddüa lffirólag a Hadat dÉtá6a ffiéÜen elarg€dHetlenÚl
szÍibéges mérHóerrés keberriogrct*b€iddnHÉ. *z E*adóÍffidemfis{gevtflld ara lrogra
*erelósébe láÉ atffikd fi'iltfáÍEss&ra Ígn lx}za, aE* tnrnadk ffind( á rrerrr adF. A
saerződö fdc* ltfidsnlik' ttogy a szerzödésben udgt tel'd€rrységd( e*cggse gán z Elaó
reszÉrceanÉ{paaulÍirés egésaégÍigiliadd nern ld*Éáffila
7.8. Felek kötdesok mindgt íntédcdéstmegHtniannak érddében' hogryalkalmaafiaik ós esetlqes
ffiHrniÍk a fulffi és affi!Édd€Ítl tfu5rfun ai*l*alpháFzás saÍÍüsifin* d.
7-7- Az Eldó kffie#égp válal ana, }tosry am$nyiben rgndsahib, rffidútÍdieserneny' stb. miatt
eaneyarcÍb és qegascsfuili add ktíiil a b}rb}áüa' t|gü mkd hdadelffirul nert
repro**áffi módon, e l€fi# hgla'idefrb ldőn bef,il megsernmisíÍi- Amenrryiberr
bÍzonyíthaióan azEJadiő mffi.az EIdó birt*ába kerÜilt adat nyiluánosságma kerül, tgy azFJlú
lr#g €Írtd( lqcs*t *nenlllt vdnÍ'q'Íryi l* ÍrcgtéÍfficáÍBapfun smrd*b rendef,te**i
saiÍ't- AÍdd( egprnás iiádi titk*tak megm*a kffieaeógÉ{vállalnak, bnábM kötdezil(
magÚd ara' hogü a fr*€n saerádés ulesrcse krcfu txlanfuroaBm' fukt* mir6sÍbfi
infumffi** megtrÍlÍált Jden rcrdefite,zlt vorpürmásában üádi übknak miffioiil a PÜr.
szeÍiÍ*i M- Íz. a renddlteaée a ft{en earződés megsaTnle cs€tén b hdályöan marad7-& *z&r{i*ben irneneHt dtöv*ü ucncseennewpt u efiürcffi bÍinHöioga Hdffigd b
ffiozhat Tönrényes megkeresés alap|án az EIadó minden, a h1ncsdekmény elköveúésének
örrendencdoiiryúl

€gészségtlgyí

e

dá eeőHhml*i ffi"
ndmfu]g*ni adáaita ffilpsiogp@i
'ídaÍ'nÉ
rgxlelk*dt érElmébenktrd6 lefieta
npmozómos&uk kimdgálffi$.

*anlí4a.

&

Elrdó ldblgeüsóggi:

8.1. Elatr s{'át telrélor'ységi körÉben gprdckodik a Íá wnd<od munkarrédelmi'
uansagEcünnai' tlryomlmnÍ és lÍiarÉdeünirer*zamyoc bmfoaat' a l*xaillltfua
kerülii

MezÉcekánrumegffiséÍ6l.

8^2 ÁmeruÉen txatyoe blekeÍ'FégEk**gEése mk nudgszúrHi rnpokon lehe*ségrs' d
Ebdó mhden es€tb€n aVevűvtl egÜ€dÉffil kffie.

8-3-

E-4

a

Eladó a tev*xenyser során fdmeriiÜó ltCIgemit ön#loan vbdi, He szinitrra ü'fu( k6Éü
sziikgfuesg* td}ó táÍrlane{i táÍd& hd}színi fumoqgfie ki és besmdés'
takarítás stb. kö}bégeit isE|adó telÉorysqo sor*l a mur{raEilt# lr6Hm a nqÍ rxr*aégzÉséÍ
l6lc*űen olyan
#apo{ba hml[ hogy az lntéanényrmnsaerii miikffiéf rn

ffiasen

8.5. E|adr

detilym.

lngÜí a rcnde*e#séí€ bocsffi munlr#rületen
bt,ébrys€Úket ltöfules* Mnngplni.

fudomreul Y€szi'

oolgoafm*"

igly

m& Badok b

9. *mra6# bLfuefri mrilálüfuleffiig:

g'.T{gÚfrÉ'iffi*
ltMfuf1t

g.í .í. El#

köHmegei t'zbsÍhásfoa
szerzödés sleÍintl áttalirpo forgglmi adó ndlúl gdmíffi

vállal ana, lpgy a taeÍ-JődéssrcÍi'H|esÍt€ai

b|iesíÍá'ibiáoeÍté*otnytljt

a

*tsatgáltafás 5 %-fuak rqHd6 EssmgüeÍL a saerz6dÉsw{i EliesiEs ffg' A Hje*sEsi
biáGí$ilrd a eledményea miisaaki áH*-átt&lE djáráis leÉrását k&'e{ógt (eredmárym
&dás-át'ÉdEiemeamnn{ ío l4olt bt*il sdgátdF Tissze av€i,{L
9.í2. Effii a &ÚesÍüki bizbsffild saddéslcöÉsftor lGbb rcilletoésrc bocsefi k ú,a Kbt
í3|. s {n} belezdése szerint mqfut&ozoü rnértÉkbgrferrrúarbnl a lelj'eeÍtás ldlltartarna alaü"

9_í-3_ E|adórt*aI(H-í3i[-s{6}bdadésere*a}por{a&Íhegl6v'ee'ÉGasaiffafu'ffi(
Hjeeíthá6: az aifiattetdrrffi
ftN vábsáása srcÍiÍ'tr''''ijtr'ffi( óttdd<ként
eftiíÍt

perumsryn* a.

sruffi
flffitffi. wffi

a

fá fütfiás aarfr*a eÉÍÉ
bcn*earcl'

át'talffiral, ;ÉuÍigyiií'üzrÍlényvagy bffiffi # Yálldt garsrcb vagy ldsafu*6 keesség
HáosÍtáci saződes abpjáÍ' kHltíbü - lésrtrzefil kereseegÉldfu
t'ztreításáml'
'.agy
ffi:wő - *auew*rryg.
EIadó lr*leaeffiég* váltd an:a, hogü a eüesftfui ffiffi(

öasregÉü a fenti módok vdamdy1tén a szgzötÉses logvlsrcny telies id6tartama alat fenntartiag.1.4. A vetóa H|esÍll!*i l*zfuffikd afritgts biáafrÉk máElrm* megHdöftftmlrffia
iogesuÍt abban a esetban b, ha az El# az átffiátádi dpre h''árását k&ffierr' a
iffii rmwreog kedffif nern rryffi l'eró r€nfoe a megHdti mértélaj

bifu6íEld.

'ffiEsi

9'í .5. Amennytben bankgaÍancie'bifuításilbar*i saofződés alap}án kiáüÍffi - kÉú7áőrezessegÉÉ
M
- rceea'elvtmöau' nyffeq a bifutrlíld( ffiélbn és yfusanurt'aHaÍl
ffiésle vonaüozó kotelezeűsqvállaltr k€n ffilmunla az dapiogndsrony viagáate nélkiili
fw/El* rnuemecre ezdá*i milÉnáb letdornnrd:

- hínürozásalrfobeszerzésidiffira
- d" ltqy a bÍá'*Hr az Eladó wádesben
Hie$ffiÉn€k bizbsililkátí smlgÉl,

- aVaó'mht@lt'n9íjeL*éséL
- a vftdt ffisi memgeÍ {a sreraúles *ffiinü,
_
_
g_1

-8.

ÍÉlkíilszámíffi 5 %ának megHel6 ö*szeg}'

fugl*

ftlemégd Hmgffial

ffi}éldreleúés átalfum Íoígd'ni #

zfurcnyeeségiil$ét

rryilatkmbt, ltogyűeltélel nélktili és visszavonhaHlan,
mely cerint a lGdluunérryeaefr ebö igérffi{EgérehTipás éÜ Yita
nÉlkül a válhlt fizetéci összeghat*ís b&milyen összegÉ, vqy öegog€|cet kifizedrpk a
Xedyean*n'ea6tr'd( f,léllil, ttogy a lÓdés affi v4y lndoktr larrymnra k{[enAmernyiben lÍfucilási srerfiés d#l kiiilíffi - laés&tr kercseguálatást tartalmd *
*nHea*nyrormárauan nyús*ilq qgp€Í'csek ffirnazlúa lrcü a 9.Í.5. pontbil meghat*otroü

Íryüaü!ffi'

ffi

g.1.T" Az'Ebiéi, a 9-í.3. pontban fugldt egrylk biáo6íÉkíÍoÍmá'Úl a másiloa á#Íhet' a biáosítéknak
azonben a mrddésben fod*t aeüasgr'd( ee ilfur
mtam*sa'
'negHerÍeÍ'
rerdelk€zesre kdl ánfia.

92

Jótá}&l'ffiffi

9.2.í- Etadó a saződés tárgrát lGp€ző fdadatok elláása tekinhúáben valámenrryi $ép, mr-rszer,
berer'deaéa erc*natyes míbzdti ffi*ábre**áret tffil
í8 hó]4 F*áiláls in
biáosÍt.
llaÍÉ€n

|eeffitéHü EladoÍÍáüei doh'ÍnoÍltffit köH€s rcnddkedrye bmlíta*
aiótáil&i Hön b€fiil lrddtd hiM kiiryÍrffiL a munkaidöben, írásm fuÍruáhn

9.22Eíad6 kö{d€s

6íÉnól$etenesn sámíffi ldiue*keó muÍúranapnmegltedenl Ameryíben a javitfu a
kEffi íffirtamd meghabrlÉ' úgy i#Íy€seffi' cgercltésziilélícf,lÍe[ lÍ#fuli'
Amenrryiben a lesátíffit megajánloü készíil€ket Eladó, olyan okból' amdyert fulelőe, 8 hétgÍl

bd[ilrgn mF$awao'

'tigt|lóbl€sazafií'rotrcsa*lHmegegÜ€áíeorcn*ctnglnászüts*'e

cseláni923. }la a.EJediil a lriba kiÍx'íffia be**entÉs lé}rezvffiéEl suanibü 3 munltat4on bd[il rpnr
lrcd mqée aáfuBp'naüo*an tan uégtrid' aVer6frrgmulta ki}rffi*érd*6bena sajk€Es
intéá<edésekeil az Eledlit Rú<ááÁra es kölEqére mqüannÍ análhjl' tngy sal a sffies.

b*mdy'lpoÉna. Erad&d sanb€n eh*É Amemyiben BaÍÍó hÜéitfu' kfiíüt €Üó
ddog miaü rwn fudia a tÚba iavÍtását rqlczdenl' Vevúld a b$dentés ltézfigvéHéffil
saámÍffi 3 mu*anpon bdiil eztikÍe lGl' és a hkiaviüffia YulilffiaÍ' meg ldl dnb
aúi rÍbaia'Ít&i hdátiffis2A. Fd* a Fúálxri idó dtelé'd dlanórzik' ttosÍ a gállítoü eeádiaö|í' berendeaéoek tdpsíbüékc
az {ánffiartgffi sp€cffiÉrióq r. furÜdrffiiót FEÍ' €ÜfuíEt a Yevű kápuiael6ie lrésái elö,
és ana meghlua az Eladfi. Az dt készítffiiegydd'ryrybffiHtíintefreü hibák kiiavítása, illetrre a
haÍryEsáwk megga7nEÉse a Eadó ffiemegá wü"
92.s. E|adó a tdiesfufot köveffien valrdr $ffii il6 tef;es ffim#a
rötgg*egeí
HfixÍ*és*rck biáGÍffia IffiÉdbEúocÍÉldkiiHee ny'iiüad (a saádés
'ffifoi HiegilÉce*r}'
an#r m&téfts a ear.öÉ saÍiÍili"őtaHÍtm forgdma ado nelű saámíffi etercmlgátaE
5 M a Jótállási idő végéigbnnállóan' amely tdigsíffii a Kbt- 134- s (6} bekezdésérrek a}
pmÜam megMá]ffi( saiÚ- A Íftffi fuffi
a vondmd Íitáüási idő HÍls
Í!ősakáben, a KbL 13{- $ (4} bd<edése ffiint k€Í biáo6ÍEli.
Eladó a ioarcl bizb*ítslr rynfiEás*á rm*ild raugmegét a áarÉs.álÉHidÍáre
köffien a iafrálbl kfH€trEüság lta*t#lror ía srerzűdée uies-ités€ktr} a Kbü. 134 $ (6}
bdrezdésa} pontial ab*án-válasaása szerirÉ_az dábbibifueltélokEbnd$lé'€t q1úi$r:

sa,ffi

az @tűrént smrád6 H v:fl#a sEÜil nyopamac ffiHúil t *iÍtt
pfuassregnek az aján|aftáÚkéÍ* szera6dö ffl fl*Ésa sámlá!ána ti'Ítenő beffiárcl,

lhild&álal, pérz7gyi
biáofu álüd uálail gannca tragy ltÉszfn# lrazrsség
'ffinfuyvar
bizbsÍt#tral, vqy bifuilfoi
sgdde epián ldánftffi - késafizáii kemeségvákl*t
tailalÍnaá-x*eearerrnd
AÍ'Üárá'ÍbÍzbíté*öeoregeÍernrÉftatóaEladój{tfl}&ilóukmégEiÍ'd(rcrnHiesíEse
es€üén a hibák kÍiaítására9.26_ Amennyibgt

@a

srerzűdés

#úb kftillÍhü- ltés&ffi lrerctfux

- t6ueaeny formáífuan nylffi, a biáosítéknak Htétbn és vHsanrunlataüan
fizerere rgdrom lqóll*e*e$ffiágt lleü taffinaanb a epitgüisaly Ytzsg#ata ÍElküli
tarlrclmaú

ffiikmpense$B
Áz dáilti mhilttrtc

taffiÍn'Üd:

- hivatko* a köáe*rerzésidjáÉwa,
- ú, tngr a bi&afuá* a EHó#iúásiási mezensa# $es'tÉeÉnerbizhfuk*r *zr.gfl'
- aVetó, mirtl(edvgn*1@Llwlltme$ffiléset'
" a vállalt ffii össeget (a saádéa wir'l'' álffilre furgÚni # rÉfdilsz&nlffi
gHtsalgffitu 5 ?S.a),
_ azéruéryes$i adejéL
- qf,a*oaffi l'ogyfuEH néfimfi é*rbaa'orffiaE+
- rryildtmffi' mely srerint a Kedrcalén}ett dEö igÉÍ'!Éqder'tésérekibgÉs é8 v'ta rÉkül a
tíáÍdtfzrirÉri aee*gH*t' hímily€n fiegzrgptYagy 0osagél(€t lcilffir e
Kedipnér4Éffi'd( análdil,

ttogy a kBvaűdés alapictt yagy indolcát bizornfulrftt

lolen.

AmernÉen t*zbítssa sarddée ahepn tiilffi_ lÉsfu6lremssegreH ffinnazó kötdwény famájában nytlj$ák' ug1ancsak tartalmanía kes a 9.2-s. pontban megrratárorcü

deká.

Venó a iffill&a ldó k*futakr a !ffáll&i bíz!os'!Ékrnm énÉrtyesítefrossaegá.el EHó fulé
ebámol a Íryildrozfutvag'róHea'fuyt 1o rapon befil vhszaadfir
9-2-7. Ft Elad{i a 9.2-6. poÍ{üan fug}dt egyik fufté*i foÍmártól a másilra ráÜáÍ'6t' a bifuÍÉftrr*
azsnbein a srerzód&ben Íog|alt öss4nek és időtartamnalr mqHdöen fulyametoean
rcnddlmége kdl áln*a.

*.3'l(Ettárdt

Káffitf kffir

g3.1 Eladó Ésa&fl otpn dúfl EÍffi lresedehn€s b{erfrÉse €#ll
atffit fuleF$. a Verórdr
kffi&fize*fui kfrehzie*ts€ggpl tartdc Keseddmi kótbén az Érinbtt t€rÍnék bwaiskori nedtó
ffil#t
nap"
Q5 %l!éseddmes nryÍ*i írap' mainLulla á) lsi
9.32 Á késeddmi lröbéÍ a dé*es sáÍÍila ilefirc a HÍlsíttrbiáosffik éÍE*ffilb
érvenyesíthefii- Vanő a t<iitl*igényÉtae'dlü.sám!ába beszámíthalF- |gér'yöG vááe €seűál a
sdmle k*arcrilÍ}Ésea lffiérrd csökker*eü ÍlÉÍÉHl,
ncr{c a teftrsffii bíe*ÍÉ|gdbffi-ib
hnkgwancia igéruÉet€tde aYcnÉ résÉrfra bankgarancira Hdi eglnldalú rendelkezésiiosgal

ErtÉÚet

egy€Í{ffi# ki' aá,az Effió _vwlö HsdíEgátÉl
számíbü_ 10 rrudraapon bdiil 6rlárs áü.&lfosd ltffies rcrdezni.
s.3.3 srgfuNen áffiát'€bÜ €re etdn a ltö&&fi#i logemfu k€a'di it6po(ia a
késae jd€nts (ldimítóei ídöpont}' amennyiberr ez a teliesít&i határÍdónéI ltoÉbbl úgy a
AÍÍ'€finyiber' a kötÜér a furfi módm rcm

bs:eíL{si hdárdÉ'n6pomftr
9.3.4 A kffiér a Pff<. 8:186 s (1} b€k

'nescHően
saerdoéssa{eíÉÍt
9-3-5 v€nÍő logpsÜlt a smrádésffil dállrri' ha az E|adó
léseddembeesik-

aldror
olyan

fipterdö, ha a lcftdezeü ÍeldG a

ollól' am$pt ÉhliÍs'ff

napt&i nap

tleglÚúsl}.ísl köÉéÍ
93-6 }b a HÍlsfrés lfuiórdt - E|aű a ifui taerddésÜgt fugl# saraoetsagéséÍedapíffi €'álfua mitr' dá más olyan ollól, ííd'1át E}adó Hdös, meghitisí, Ehdó a iden srerádés
Í'€fró Í*iÍHiár 3o %.álak megÍ#ö eszlggű'negt{i's'Éi lrii{bÉrfi#éreldides_
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0. Vgvő kö{elggoútgásel:

lo.í- vcró e ffi*|Érry€s berut&d*ltz' futgÍ'dos mw*a*gzésre ardma mrrtr&r7le*el
sadgál$ azEldő1dzffi sámíbü 3 munlanpon belÜl.
1o.2" Effi sffia b*mlyen fol}würiii tslesj logdlnárnóo E'€leí''Íséget a Yerró bizb6nF.
Íeft'orulási aÍ'yáFi részfue ralúáto** erüuet !éfíEs
10-3- Vetó a Eftadfuak Éffit
ereargiavéúdezéi
tetntdségre*
biá6ít A sálítoü tgmekek dhdye*ere yjffi a
eilenében
Hepil[b h*t}Eaínát van rsh#egi AÍnd{ sndésfiB rndö anrdm@a dűü hdytzíre
fuvaruás nem

bh#gs.

íB/t vei.őbizmiliaaz&das+ily#' ileheanratdan prtlaüzen bborr!íÍÍításáftá{fr}ÉHeil

ll. lí;átaspÍn/t"kffi

l(tese( beló'e{ce#ror mil#t drahnmn' a k*n6 lsffiridorrü ídah bdül {maimrxn 24 őra| a
kárd(ozi, V€v6 és Eladó jelenlétébenpgyzókötq1vet kell fdvenni.
n'ngnylten Eladó nfuE |de& Így a}ryffiry e'Í6détlúf# 24 ÍÍánbeliil {nmffiiirreli
mpok kiteÉd} köH€s esaeryeildt tenni.
EÍEtd( ebrníMs €s#n a Írg}z6l6n}Yh€Íl fuglaltd{ utfrb nern rgpeztetlr yila táÍgü!tr
Ehdórnlr a kfoHnéÍry *ivixgáásátm a későbbidÓen frpa wl
A kE(tér rffizstáao nem érirrü a Vwö azsn!ogá! trogl a s.€r.ódésszá$á6Üd olreoüt óe a
tÍ5tüéÍaeaggád nem federÉ kÍr&* meryr**gt xa'ghfia & r|aÜftrdr rtndakte
laell aszer6d*s tglios Höűa]Hna dü, lagdábbasueEffá* nttóérúárénelrmegfulel6' a
t4i6siffi5 3or*l a árdeffirÉben frtngűó nam nqbblü laügcm ErffiezÚéban

ffi

lÉak'nsgÚÉÍffióÍaw*d

HaFg0güa*osfrful

12. Afulqidonüogésal@
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A jden szerzöd& kerctében sállftott tsmáGk fulajdonjoga a szsrződ&
penznryi uiesroev* egl ilűben *:rái á a Yetúe.
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Afrlwú az E|adó
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sryzódffil
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ffi

v€!f6 treEoséget nem

ellerrr*tékérrelt

váhl'

haaz Etadó rdd fdróhatooltból olymérÉ|tr7ké*adel€rnbe
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ffindó lffiéreü éB hbe
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áffi
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{3.8$zerffiHmonfu:

í3-B-í-A Vevőfrrym* és €gilö€Í' ltiiHes a szeraÍHéstűdmondard - ha slúks€g€s ap nmndfirrcl"
arcly Ieh#t'É bszi, ltogy a sarádéssd éritEüHd# ená#árűl gpdmltottrÚ fudíxr -, lE
a} az Eldóüan köweiletbn vagy köayefrenÜl zBa$á.meghaladó fulaidoni r€szesedést azaÍg'z
gdar'dy oü'anÍui wnáy tragr sEÍrÉ!ÉsÍlgE smÍinfiiodt*pes saE''tm' arrdy E*irffiben
vdanely HÉH;
funnál azQ'. s (í} bdted€s k} porüíában megfu
bI u. EHÍó lr6av*ttert vqt k6anüelÉÚ 25*4 rffixo
fuEidoni Éaaaer'éstsztÍgz
sandyÜen ngy sremélyes FgB séútFdkqns sreneffierr, anallr
ueamey o!'a'
tgkinffiben fennál
'oÍ'u&. $ (1) beeezdés k} pontiában meghatárczú valrarnely fel!áel.
í3.B2-veÉa srerddés aamaf, h#bú &fnordfuea iogctll ln ffig# wrÉre*rlönffise
vagy jogsabályi rcndelk€aés dapián sryra kerftó míft6c!ésisrervezeúérrek átalddtasáÍa
Hrirffi a mrddés tgiesffisé lé{ryegeq Fsps gdilÉg' éÍ#tÉtséÍH'4
raor lelraerr*

HlrÉ.

í3.B"3. -Tt*irfuH *ra, lrogy a beszsrá fu
funÍffirb áífrd, rqy a űennffi @

ltiEponúmÍbü - orságm' rqiotáb -' i!€trc
Índüoü kffis ltözüesarzfui efflsba b
bevonásna kerÍilhet' ezért M€gr€ndelő
a kö''etkd bontó Ídtétdtköti ki:
megenoeo sarddéset köH€ffifuEt
Pttg*i TötÉ*'tÉróÍ'yfifl ffióÉ ar3. &i v.
(2}
6:í
í6.
rcna&oal
6nt*ty
Hcdá*g suoÍlffi' ana
bfitó tr€tdH ttálld, }regy amerrrryiben
s

Wa

a brsztr*. !áÍsÉravutdruóct a @rfueíffi l6zbe3ryzá*
ö88amil
k6zbgaerái eüfoeban Yegy a fuinffió átal, rragy s Éímffi '€ndtrÍb€n' ir'diffi köds
'negbízásrfufl
közbeszerzéei dÍánáo lcgctglen keratmqállagod,ás vqy sznrzil&
lcÍiil megkiiÉsre, a
ffi
Yaot
EssmtmÍil
l6eüe*nrÉ
lg$saÉben
ltdl a besgdst
ffin*'
megvdosíbniÍL
nem

l1

hlek

sz*m#.'

rógzífft' hogyebből Meger'ddőr'et salmilyerr háffirryos k&etkezrrénye

14.1.

llalor
A trdr megálbpoffi( b*ábbá

í5.

Aszerzödé*hatálybalépé*e:

VIB

abüaÍt' lrsr €g}ik űél sgn fuld6$, ilehne tlÉü(€s a Í{gr
szerd<teben fugldt keel#tsegek azoÍl hiMiért, vagy késedelrnes b{esÍtráaéért' amdyet vb
Ímir dtc 1f|8 Ímfor bffidemee €B#l mlnden ffil m4a vi# a sa#* édelddÉben
Ídmerü6 k#L
142' llb ma*r daü &ffió mln&t oüfien ddog' uk$e esemfuy' amgyít*( dra a Hdr rcrrddlcgzÉei
Fgfu éséÍddd(ffilkÍUiI €si|( el6re nein klffi' dkgfteHen' és ardymegaldáüyorza a
érdeItdt fdá a szerádésg rctdezseégpk tdFs{tásáben.
í4-& lfr mafor üdúdt*e éÉc*Én&. elÍe hüufu Élltres a 6il* saa6dé*s pilü'eÍt
Madé|dalanul (rö\'id fltoÍ' b) éÍbaítgli,és esidd{ileg iavaslatot tenni az gtnek fuytrán
be*öveüred kÉeedcerr rhn g hihás n{egro* poóagre kilúsz6bötssérc.
14A- A ftldt mm Hdntik vb mair ese*én* b.fomdy trl áahlqJEsáü Ídsándásrát' ilbtre
f'zxésldpblcnségé|-

gffiní.s' É30-} Korm. rcrrddet 13.
${1}bdrcdesa}yroyb}ponlFseinilizáÍotilrkBit'íáÍUldáNmáBáÍ}d(nada, úgilapffis@r.őd€s
13. s {1} bdredés a} troly bl pot'tF sairili záÍó lanfuÍh''fuy
a 7ffilfr15- (x. 30.} l(um.
'enddet
ldállításának nadát kö'íetr' napor' lép haÍá|yba' kÍyá'e a 32bÍX)15" (x 30.} ,(üIn- rerdeleÉ í3. $
(3) bekedffit fuddbk ftnnffi' aÍnáy €s#' a }{en smrzülés mirrdÉf Fá iltali
aláírásának nadán lép háályöa- Amennyiben a sarddétkfiesÍe a 3frlÜ15. (X. 3{'.} Kgm.
AmennyÍben a szerz6déslrtré$e kqátlban keriil sor, mirÉa

lenld€t13_$(1}bdtedésa}vayb}podFtsaüiliztÚtnilisíb,&iykiflrtefudrrryftltlrfircilöen
kerÍil sr' tagy a szem6dés ...á' lép ttat*lvta, ó6 12 hónap' heá'oEoü iífumra maad

éÍ''€nyü€Í'-

Aszer:óúÉsmódmfr&a
A sazűdést a saraőd6 Hek csd( a Kbt í4í.$árdc megÉl&n ír&bt móomma{an
Z'fuó
í 7'1

.

172-

rgnelrazáeek

A Ídek rögdtik' ltogy mlndennem{i Joglemodó nyilatkozat csak ínásban érvényee. Egyetlen'

wy
aildommd e*ifuldtdó doloffiEl' e*er'*q'a racso3*os iodemgn6 nib1komt *rn
éÍExdh€ft6 akffi' ttogy ez a Íüffien ffiuÉ hasortó ddog, illet'le esarrérry tekirrbtében is
iodematdgÍ'€Íü€Í'e-

sarzödés bem€'y t€sm *tt*Í''tden vQy vegÍ€kiffin' tleüle rrÚbb
vaik, a saddés b'Íábbi rcÍd€*lte&e{ vátozatbnul érvérryben maradnalq ée ez
enn*ytam vagy €re*'Elffin scrddfuÍ rÉsrta fuld( otan rcneilreaÉsddd póbsálq
amdyek ered€ti sánÜékaikhoz l€gkeolsb álln*- Amennyiben a;E éfte irányrló tárgralásk
ilnngllnyibeÍ' a iden

a?á

ÍHll rÍeá'€* ercar*ryre' hámdyt € lÉh€'i a bfuú*áglűl z rÉnrÉnyHanrragy
vegehqiÜ'aűilan rÉszH<inbffibgr a gazErEs HtalmáÍüil( ínegánapít*fi"
í7.3_ Mind€Ít' a jek*r sznrzödés lrere{ében aűddráltal egyÍÍÉnekldffiüfuÍtésÍ'd(
írdfgmában
(?#rffi,lci.á' E silla[ lrdl srÉnnb. A fffil lüldöE sÚgűs érHfu*lret Í{iiÍ{dlerlübgr,
vary e*nailben ís rneg kdl ismételni- Az ajtfuloÜ irat á{tétdérc a fro4- évi cxl. tv. 79 $
vordtdc

17A- A smrddésbd g€dő

tárg'íáb

4

saerddés.

í7'5. Arrrennylben

z

iogrtÉkat a Hdq be*és timn üfogydás kqefiÉbgt kh*án'ák rcrrdezri. A
qFhhüEHi fu[rhr& és #Íreótdi dok'rnentád4 az a#ir{d' vatamirÉ a

a vÍtás ke!Üás e fier*i dokumerrfirnd( alryj'Én nem rcndghetö, fidd(

lózös

mqpgpá.sot rulg nnüeri töuemfl6Üácrd erÚffi* oepa*gr i''Ütt F:nx

ercún&rylÜeHtse1gp *gÜá'c h&lröÍtől figuóen a szombahelyí J'ínffiínó&ág, illetrre a
}i.
Ímrff lfulÚó tmc*gett
jdg'
sreródés
lrcin,
Yaggr nem kk*egítőén szehállorctt kérdégt*Htirbüéügr a 2013. éri v.
í7.6- A
6náty {Ptk) e az egtréb hatályoa jogszabáltpk vmatlcoaó szabál yai e irán}'dók

fumb#yi Tffi
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