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Szir-lirAsr xnnnrsznpa6lEs
amely a

J:isz-Nagykun-Szolnok Megjrei F6iigy6szs6g (sz6khely: 5000 Szolnok, J6kai rit 10,) mint
megrendel6, a tovribbiakban mint ,,Megrendel6", kdpviseli: Dr. Fekete Jenci frii.igydsz

ds

Accor Services Magyarorszig Kft. (sz6khely: 1075 Budapest, K6thly Anna t6r l.), mint
sz:illit6, a tovilbbiakban mint,,Szdllit6" , kdpviseli Pierre Gagnoud tigyvezet6 igazgat6
egyiitt, mint ,,Felek" kdzdrt jittt ldtre.

l.l.

I A Szerz6d6s t6rgya

A Megrendel6, mint ajrinlatk6r6 a ,,Utalvrinyok beszerz6se Jrisz-Nagykun-szolnok megye
iigydszi szervei r6sz6re" trirgyri, 6ltal6nos egyszerii kitzbeszerzesi eljrinist bonyolftott le,
mely eljiinlsban a szSllit6t hirdette ki nyertesnek. A jelen szerz6d6st Megrendel6 a
nyertes aj6nlattev6vel kdti meg.

A jelen szerz6dds targya a Szrillit6 k<izbes zerz|si eljlris sor6n teu ajanlat ban (a
tovtibbiakban: Aj6nlat) foglaltak szerint a Megrendel6 rdszdre utalvdnyok sziillftrisa 6s
kapcsol6d6 szolg6ltat6s nyfjtasa a krizbeszerzdsi dokumentici6ban 6s az Ajrinlatban
meghatiirozoff feltdtelek szerint. Az Ajrinlat l. szilrnri melldkletk6nt jelen szerz6d6.s
elvdlasahatar lan rdszdt kdpezi.

Megrendel6 az egyedi megrendel6sekb en hatirozza meg a ldtsziim 6hoz mlrten az
utalviinyok sziiksdges mennyis6gdt A szrilli&isi keretszerzodds id6tartama alatt a
beszerezni kiviint utalviinyok tipusa, mennyissdge ds cimlete is viiltozhat, a meghatarozott
keretOsszeg erejdig.

A Sz6llit6 kdteles a szolgiiltat6st megfelel6 szak6rtelemmel ds kririiltekint6ssel elliitni,
dsszhangban a tevdkenys6gdre vonatkoz6, mindenkor hatrilyos jogszabiilyokban
foglaltakkal, tovribbri a tev6kenys6g vdgzdsdvel kapcsolatban 6ltakinosan elismert
szokiisokkal ds normrlkkal.

Felek kijelentik, hogy jelen szrillitrisi kererszerz6dds keretszerz6d6s, amelynek alapj6n a
jelen szerzod6s l.l. pontjdban meghatiirozott t6rgyk<irbe tartoz6 konkdt egyedi
megrendel6seket, illetve a teljesit6s rdszletes felrdteleit rdgzitik oly m6don, hogy a
Megrendelti az tgdnyei szerinti iitemezdssel a megrendeldst r6szletesen a leszriltitand6
utalviinyok megnevez6sdvel, a mennyisdgnek, a megrendelds ellendrt6k6nek, a teljesftds
helydnek ds idej6nek megjeldl6s6vel - iriisban kdzli a Sziillit6val. Sz6llit6 a megrendeldst
annak kdzhezv6teldt6l sz6mitott 2 munkanapon beliil ir5sban visszaigazolja.

2 A szerz6d6s hatrilya, id6tartama

Fefek a szerz6ddst hatirozatlan id5re, de legfeljebb a keretszerz6dds fedezetekent
meghat6rozott nett6 50.000.000,-Ft keretdsszeg felhaszn6l6sriig ktitik.
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J.l.

3 A szrillitrlsi dij, a szimla benyfjtrisrinak sz b6lya,i

A Sz6ltit6 a jelen szerz6dds targy6t kdpezri utalviinyok sz6llit6sdt, illetve a kapcsol6d6
szolg6ltat6sokat a kcizbeszerzdsi eljiir6s soriin adott Aj6nlatriban foglalt 6r (szolgtiltatisr
dij m6rt6ke (%)) ellen6ben teljesiti.

A szerz6d6s keretdsszege: nett6 50.000.000,-Ft + AFA, azaz Otvcnmilli6 Ft + AFA. A
keretiisszeg tartalmazza az utalvdnyok ellen6rt6k6t, valamint a nett6 szolgaltatisi ttij
+ AFA iisszeget.

A Megrendel6 a szrillit:isi dijon (a megrendelt utalvanyok ellen6rt6k6n, valamint a szol-
gSltat6si dijon) tul a jelen szerz6ddsben foglalt szolgriltatassal kapcsolatban a Szrillit6nak
semmilyen jogcimen toviibbi dijat nem fizet, illetve k6lts6get nem tdrft meg. A sz6llit6si
dij a szerz6d6s teliesit6sdvel kapcsolatos valamennyi kcilts6gre fedezetet nyrijt.

A MegrendelS a megrendelt szolg6ltatrisokat a teljesitdst kdvet6en 5 munkanapon beliil
ellen6rzi. Amennyiben a teljesitdssel kapcsolatosan mennyis6gi vagy min6s6gi kifog6sa
meriilne fel, rigy an6l Megrendel6 a fenti hat6rid6n beltil jegyz6kiinyvet vesz fel, amelyet
szavatoss6gi ig6ny6nek bejelent6sekdnt haladdktalanul, igazolhat6 m6don megkiild a
szellit6 r6sz6re. A Szrillit6 kdteles e hib6t ugyancsak haladdktalanul megsziintetni a
term6k kicser6ldsdvel vagy kijavit6srival. Megrendelci a teljesit6si igazolitst a teljesitds
elfogad6s6t kdvet<i 3 munkanapon beli.il 6llftja ki.

A Sz6llit6 a sz6mliit egy eredeti p6ldrinyban rillitja ki, amelyhez csatolja a teljesit6si iga-
zol6st. A szimlAt a Megrendel6 nevdre kirillitva. a Megrendel<i cfm6re kell benyirjtani a
teljesit6si igazolls kirillitris5t k6ver6 6 munkanapon beliil.
A benytjtott szriml6nak meg kell felelnie a sziimvitelr6l sz6lo 2000. 6vi C. tdrv6nyben
foglaltaknak.

3.5. A sz6mla pdnziigyi teljesit6sdnek felt6tele az alibbi okm6nyok egyiittes:
- a teljesitdsi igazol6s egy erederi pdldrinya;
- az ad6zhs rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCIL r6rv6ny 36lA. g-6ban foglaltak

teljesit6se.

3.6. A teljesft6s ellen6rtdkdnek kifizetdse a sz6mla Megrendel6 iitali k6.zhezv6tel6r6l sziimitorr
30 napon beliil ritutal6ssal, a Szrillit6nak a Raiffeisen bankndl vezetett 12001008-
00 164130-00100006 sz6mrl foly6sz6mLij6ra ti.irt6nik

3.7 A 3.5 pontban foglalt feltdtelek teljesit6se min6siil a Szitllit6 szerziidesszerii teljesitds6nek.

3.8 A nem megfelel6en kidllitott, vagy jelen szerzrld6sben el6irt tartoz6kokkal nem rendelkez6
szirml't a Megrendel6 6 naptriri napon beliil visszakiildi a Sz6llir6nak. A Szallir6 eltal
ismdtelten benyrijtott sziimla kiegyenlit6sdre a 3.6 pontban meg,elitlt hatririd6 az ism6telt
benyfjtdst6l rijra kezd6dik. Ezen id6tartam alatt a Megrendel6 fizetdsi kdsedelembe nem
esik.

3.3.
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3.9. Megrendel6 magira n€zve vdllalja a K6zbeszerzdsek6l sz6l6 2003. dvi CXXIX. tdrvdny
305.$ (4) bekezddsdben foglaltakat.

4. .A Szillit6 teljesit6se, a nem szerz6d6sszerii teljesit6s kiivetkezm6nyei

4.1. A Megrendel6nek jogriban 6ll megvizsg|lni a termdkeket, hogy azok megfelelnek-e a
szerz6d6sben, illetve a megrendel6sben foglalt felt6teleknek. E vizsgrilatokat Megrendel<1,
illetve k6pvisel6je elv6gezheti a szillftris el6tt a Sz6llir6 telephelydn 6s/vagy a sziilitits
ut6n a termdk rendeltetdsi hely6n, illetve mindkdt alkalommal is. A Sz.illit6 telephelydn
tdrtdn6 el6zetes vizsgrllat elvdgzdsdre kijeldlt szem6ly6r6l Megrendel6 iriisban
t6j6koztatja Sz:illit6t.

4.2- 5z6llit6 vrillalja, hogy Megrendelis r€szdre nyomtatott ,,Beviilt6hely" list{t k6szit, tovribbii
beviLlt6 hirl6zatar6l, annak vdltozdsair6l Megrendel6t folyamatosan irdsban tajekodatja.

4.3. Szrillit6 v6llalja, hogy a lejdratot kdvet6 I h6napon beltil visszajuttatott lej6rt, fel nem
haszn6lt utalvri,nyokat kezeldsi kiiltsdg felszrimitilsa n6lkiil drvdnyes utalv6nyra cserdli.

4.4. Szillit6 vrillalja - sztiksdg eset6n - az azonnali kiszolgrilis lehetSs6g6t oly m6don, hogy
. Megrendel6 kdpvisel<ije a Szrillit6 telephelydn a napi nyitva tartas alatt, el6zetes rendelds

ndlktl is v6sriroihat utalv:inyokat az aktu:itis raktarkdszlet erej6ig.

4.5. Sz6llit6 kdteles a megrongiil6dott, s6riilt utalvrinyokat tdrftdsmentesen kicser6lni,
fiiggetleniil att6l, hogy a megrong:il6d6sra, s6riildsre a sz6llit6 vagy 

^z 
utalviiny

felhaszn6l6ja hib6jeb6l kertilt sor. A csereutalv6nyok a cserdlend6 utalv6nyok leadiisrit
k<jvet6en a SzSllit6 telephelydn, hivatali id6 alatt vehet6k 6t.

4.6. SzSllit6 kdtelezettsdget vallal arra, hogy az utalviinyon feltiinteti a mindenkori tdrvenyes
tartalmi ds formai kd,vetelmdnyeket, melyek a lelhaszniil6shoz sziiks6gesek.

4.7 A Szrillft6nak a szerz6ddsben v6llalt kiitelezettsdgeit az egyedi megrendeldsekben
rdgzitett hatririd6(k), mennyis6gek szerint, I. osztrilyri min6s6gben kell teljesftenie.

4-8. Amennyiben a szerz6d6s teljesit6se softin a Sz6llit6 olyan kdriilmdnyrol szerez tudomiist,
amely akadrilyo zza a hattridi5re tdrt6n5 teljesit6st, igy a Sz6llft6nak haladdktalanul
6rtesitenie kell irilsban a Megrendel6t a k6sedelem t6ny6r6l, illetve annak okir6l.

4.9. Sz6llit6 szerzddlsszegdse esetdn az aliibbi szankci6k 6rv6nyesithet6k:
- kdsedelmi, hib6s teljesit6si ds/vagy meghitsuldsi k6tb6r drv6nyesitdse;
- k6rt6rft6s6rv6nyesft6se;
- a szerz6d6s azonnali hat6lyri felmondrisa.

4.10. sz6llit6 kdsedelmes teljesitdse eser6n a Megrendel6 kdsedelmi kdtbdrre jogosulr. A
kdsedelmi kdtb6r alapja az egyedi megrendel6sek szerint meghatdrozott, le nem sz6llitott
termdkmennyis6g megrendel6s szerinti ellen6rt6k, mdrtdke az eredmdnytelenij I eltelt
teljesitdsi hatArid6t6l sziimitva napi 2 oZ, de minimum 1000,- Ft /nap.
Hibas teljesitds esetdn a kotb6r a hib6san lesz6llftott term6kmennyisdg ellendrtdkdnek
alapul v6tel6vel napi 2 o/o. mely a hiba kijavit6srlnak iddpontjriig sz6mithat6 fel.



Amennyiben a Megrendelo a Sz6llit6 sirlyos szerzoddsszegdse miatt azonnali hat6llyal

felmondja e szerz6d6st, rigy az e pontban foglaltak helyett a 4.1 1 pontban foglaltak szerint
6rv6nyesitheti ktitb6rigdnydt.

4.11. Megrendekinek jog6ban 6ll a szerzod6st azonnali hat6llyal felmondani, amennyiben
Sziiliti az el6irt szrillit6si hatririd6t l5 nappal trilldpi, illetve hibris teljesit6s esetdn a

p6tl6snak, kicserdl6snek 15 napon beliil nem tesz eleget, vagy a szerz6ddsb6l fakad6
egydb kdtelezens6gdt srilyosan megszegi. A szerzodes Szrillft6 riltali 3 alkalommal tdrtdn6
sirlyos megszeg6se esetdn a Megrendel6 a szerz6ddst jogosult azonnali hatiillyal
felmondani. Ezekben az esetekben Megrendel<i meghitsuliisi kdtb6rre jogosult, melynek
alapja az adott megrendel6s eset6ben a megrendelt mennyisdg dija, mdrt6ke l00o/o, mig a
szerz6d6s felmond6sa eset6n az 6ves kerettisszeg 30 o%-a.

4.12. Amennyiben a Szalliro hib6s term6ket szrillit, ds a p6tl6snak, kicser6ldsnek l5 napon beliil
eleget tesz, a Megrendel6 a hibritlanul le nem sz6llitott teljes megrendel1,s €rt5ke 20V:o-

rinak megfelel6 mdrt6kii kdtbdrt kdvetelhet.

4.13. A Megrendel5 a kdtbdrt meghalad6 k6nit isjogosult drvdnyesiteni. A k6sedelem vagy hibas
teljesit6s esetdre kikdtdtt kdtb6r 6rv6nyesit6se nem mentesit a teljesit6s al6l, kiv6ve a 4.11

pontban foglalt esetet.

4.14. A Megrendel<inek jog6ban iill az eseddkess6 v6lt kiitb6rt az eseddkes sz6llit6si dijb6l
visszatartani.

4.15. B6rmely nem szerz<id6sszerii teljesit6s jogi fenntartrls ndlkiili elfogadrisa a Megrendel6
r6szdr6l nem dnelmezhet6 joglemondrisk6nt azon igdnyekr6l, amelyek a Megrendel6t a

szerz6ddsszegds ktivetkezmdnyek6nt megilletik.

4.16. A Megrendel6 ktitb6rigdnydt irrlsban kdteles ktiziilni a Sz6llit6val, kiilcin megjeldlve
annak jogalapjrit 6s <isszegdt.

5. Kapcsolattart:is, jognyilatkozatok

Jelen szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatban a Felek hatrilyos jognyilatkozat - ide nem 6rtve a
szerz6d6s m6dosit6s6nak, illetve megsziintet6sdnek eseteit - tdteldre jogosult k6pvisel6i, ds

6rtesit6si cimiik:

, 5000 szolnok 5000 Szolnok 56/502-000
fax.56/502-

JOKaI UtCa lu. JOKaI utca lu.
004

BudaDest. tel: l/4 ll-5464
Anna ter lax: llql t- 

--

3334

czi fra.ti Inear@nku.hu
balazs.ildiko@mku.hu



6.7.

6.8.

Az egydb kapcsolattartdsra - Megrendel6 r6sz6rol a Teljesit6si igazol s al|irisitra - a Felek jelen
pont szerinti kdpviseliije, illetve az 6ltala frdsban felhatalmazott, a mriLsik f6l szdmiira irrisban
megnevezett szem6ly jogosult.

6. Tifoktart{s

Felek kdtelezettsdget vrillalnak arra. hogyjelen szerzodds id6tartama alatt, tovribbri annak
brirmely okb6l tdrtdn6 megsziinds6t krivet6en - id6beli korlitozris ndlkiil - brirmelyik
szerzi3d6 f6l 6ltal iizleti titoknak, vagy bizalmas informdci6nak min6sitett minden
inform6ci6t 6s adatot bizalmasan kezelnek ds meg5riznek, ezeket a mrisik f6l el6zetes,
irSsbeli hozz6jitruLisa n6lkiil egyik fdl sem hozhatja nyilvrinoss6gra, vagy illetdktelen
harmadik szem6ly tudom6s6ra. Ezen kdtelezettsdg nem vonatko zik azon informiici6ra
amely
- k<izismert
- amelyr6l a fogad6 felnek mrir tudomSsa volt
- amelyet harmadik fdl rdsz6re korlfltozAs n6lkiil felfedtek
- vagy amelynek felfed6s6t jogszab6ly irja el6.

Szrillit6 e jogviszony fennrillisa alatt ds a jogviszony megsziin6s6t kdvet6en is kdteles
meg<irizni a Megrendel6 tevdkenysdg6vel, annak ell6trisdval kapcsolatban tudomiisiira
jutott szemdlyes adatot, Sllam-, szolgiilati titkot, valamint minden olyan adatot, t6nyt vagy
ktiriilm6nlt, amelyet a Megrendel6 nem krjteles t6rv6ny el6ir6sai szerint a nyilv6nossrig
szirnir a hozzitf6rhet6v6 tenni.

6.9. SzAllit6 a szerz6d6s teljesit6se sor6n Megrendel6 rdszdr6l tudomiisiira, birtokeba jutott
minden adatot, inlormrlci6t csak e sz6llitrisi keretszerz<id6s szerinti k<itelezettsdgeinek

' teljesitdsdhez haszniihatja fel, a szerziSdds megsziin6s6t k6vet6en ezen adatokat,
informici6kat kdteles a Megrendel6 rdszdre visszaadni, illetve adathordoz6ir6l tdriilni,
illetve megsemmisiteni. Ezen t6rldsi kdtelezettsdg al6l a Sz5llit6 annyiban mentestil,
amennyiben az irtadott adat. illetve informrici6 ahhoz sziiksdges, hogy a Szdllit6
helytdll6si kdtelezettsdg6t teljesiteni tudja, illetve hogy bizonyithassa, hogy a teljesitdse
megfelel a tdrvdnyes, illetve szerz6d6sben kikdtdtt tulajdons:igoknak.

6.10. A titoktart6si kdtelezetts6g megs6rt6se esetdn a Felek krirtdrit6si felel6ss6ggel tartoznak.

6. I I . A Szillit6 tudomiisul veszi az iillamh6ztartrisr6l sz6l6 1992. dvi XXXVIII. rdrv6ny l5l8.
$-6nak (l) bekezd6sdben foglaltakat, amely szerint ,,az 6llamhtztart6s pdnzeszk6zei
felhaszn6l6s6val, az |llamhhztartishoz tartoz6 vagyonnal t<jrtdn6 gazd6lkod6ssal
6sszefiigg6 - a nett6 dtmilli6 forintot el6r6 vagy azt meghalad6 6rt6kii - 6rubeszerz6sre,
6pitdsi beruhilz:isra, szolg6ltatds megrendel6sre, vagyondrtdkesitdsre,
vagyonhasznosit6sra, vagyon vagy vagyoni drt6kri jog ittad6s6ra, valamint koncesszi6ba
ad6sra vonatkoz6 szerz6ddsek megnevez6sdt (tipus6t), tfrgyirt, a szerzoddst ktttri felek

' nevdt, a szerz6dds drtdkdt, hatrirozott id6re kdtdtt szerz6d,6s esetdben annak iddtartamiit,
valamint az emlitett adatok villtoz6sait kdzz6 kell tenni a szerz6dds l6trei6ttdt kdvet6
hatvan napon bel0l."

6.12. Felek tudomdsul veszik, hogy:
- az Allami Sz6mvevcisz6k vizsgrilhatja a jelen szerzSd6s tartalm6t a Szillit6nril,



7 .1.

a Polg6ri Tcirv6nykdnlw (Ptk.) 81.$ 6rtelm6ben nem min6siilhet t.izleti titoknak az

az adat, amelynek megismer6sdt vagy nyilv6nosshgra hozatal{t kUl6n tcirv6ny
kiiz6rdekb6l elrendeli,
k6r6sre a jelen jogviszonnyal iisszefiigg6 6s a Ptk. 81. $ (3) bekezddse alapjrin
k<izdrdekbol nyilv6nosnak min<istil6 adatokra vonatkoz6an ktitelesek tdjdkozatest
adn i.

7. Egy6b rendelkez6sek

7.2.

A Szallit6 tudomisul veszi, hogy jelen szerz6d6s, 6s az ez alapjrin teljesitett kifizet6s az

ad6zis rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII. fv 36/A $ hat6lya aki tartozik.

A teljesitdsben alv6tlalkoz6(k) a kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2003. 6vi CXXIX. tdrvdny
(Kbt.) rendelkezdseinek megfelel<ien miik<idhet(nek) kdzre. Az alvillalkoz6ra vonatkoz6
6rtesft6s nem mentesiti a Sz6llit6t a felelSss6ge 6s a szerztid6sb6l foly6 kdtelezetts6gei
al6l.
Az alv6llalkoz6i szerz6d6seknek meg kell felelniiik ajelen szerz6d6s kikcit6seinek.

A szerz6d6s mindennemii m6dositasa 6s kieg6szitdse iriisos form6ban, a szerz6d6 felek
egyet6rt6s6vel, a Kbt. 303- $-a 6s a Polg6ri Tdrv6nykiinyv rendelkezdsei alapjdn
lehetsdpes.

Teljesit6s helye: a Megrendel6 szdkhelye, vagy valamelyik telephelye. Megrendel6 a

megjelcilt sz6llft6si id6pontban biztositja a Szrlllit6 nevesitett munkatiirsai szAm6ra a

teljesftds helyszindre tdrt6n6 beldptet6st.

Felek jelen szerzSdds teljesit6s6vel kapcsolatos minden kcizlem6nyeiket (drtesit6s,

nyilatkozat) szemdlyesen, ajanlott lev6lben, telefaxon, e-mailen vagy t6vbeszdl6n juttatjfk
el egym6shoz. A trivbesz6l6n k6zijlt kdzlem6nyt e-mailben, ajrinlott levdlben vagy
telefaxon meg kell er6siteni. A telefa-ron tov6bbitott iratokat a Feleknek al5irrissal kell
ell6tniuk. Az 6rtesit6sben foglaltak akkor l6pnek drvdnybe, ha aa k6zbesitett6k.

Felek a szerz6ddsben nem szabdlyozoll k6rd6sekben a Magyar Kdzt6rsas6g hat6lyos
jogszab6lyait, kiildn<isen a Kbt. ds a Polgiiri T<irv6nykdnlv szabilyait tartjak jelen
szrillitrisi jogviszonyukra kiitelez6nek.

Felek egyez6 akarattal kinyilv:initj6k, hogy k<ilcscindsen trirekszenek arra, hogy jelen
szerzSdls teljesit6se soriin felmeriil6 teljesit6si akad6lyokat a lehet6 legrdvidebb id6n
beliil elhriritsrik, a sziiks6gess6 v6l6 szerz6d6sm6dosit6sokat - ktiztis megegyez6ssel
haladdktalanul elvegezzdk. Vis maior eset6n a Felek a szerz6d6sbSl ered<i kdtelezetts6geik
nemteljesit6s6nek vagy rdszleges nemteljesit6s6nek a lelel6ssdge al6l csak olyan
m6rt6kben ds olyan id6tartam erejdig mentesiilnek, amilyen hossz[ ideig a teljesit6st a vis
maior t6rgyit k6pez6 esemdny szdmottev6 m6don akaddlyozza vagy lehetetlennd teszi. A
vis maiornak min6siil6 esemdny bek0vetkez6sdr6l, annak v6rhat6 id<itartam6r6l ds a
szerzodes teljesitdsdre gyakorolt hatrisrir6l a vis maiorr6l tudomist szerzo 6s az ana
hivatkoz6 f6lnek - sz6ban haladdktalanul, inisban pedig a tudomisszerz6st k6vet6 3
napon beliil t6jdkoaatnia kell a mrisik felet. A vis maior megsziinds6t k<jvet6en a
teljesitdsben akad6lyozott fdl haladdktalanul kdteles folytatni (megkezdeni) a vis maiorral
6rinteft. ielen szerz6d6sb6l ered6 kdtelezetts6s6nek teliesit6sdt.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7 .



7.8. Vis maior alatt Felek a jelen szerz6d6s ldtrejittr6t krivet<ien bekdvetkez6, olyan
elh:irithatatlan esem6nyt 6rtenek, amely nem a Felek hib6jAb6l krtvetkezik be, a Felek 6ltal
el<ire nem l6that6, ds amely jelen szerz6dds teljesit6sdt szdmottev6 en akad6lyozza, gAtolja.

7.9. Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy amennyiben a vonatkoz6 logszab|lyi kiimyezet
kiilcindsenaz tigy6szsdgi szolg6,lati viszony6l 6s az iigy6szs6gi adatkezeldsr6l sz6l6 !994.
6vi LXXX. ttirv6ny 6s/vagy az 1995.6vi CXVII. ttirv6ny m6dositisa kiivetkezt6ben
v6ltozik a cafet6ria juttat6s keretdben adhat6 utalvrinyok 6sszege, tipusa, valamint a
munk6ltat6 ad6teher kiitelezettsdgdnek m6rt6ke ajdnlatkdr6 a szerz6ddst e felt6tel
tekintetdben 6s a Kbt. 303.$-sal d'sszhangban a szolgrlltat6si dij ds a tiibbi szerz<id6ses
felt6tel viiltoztatSsa n6lkiil m6dosithatja. Abban az esetben ha a fent hivatkozott
jogszab6lyi kdmyezet v6ltozlsa jelen szerz6d6se teljesftdsdt lehetetlenn6 teszi, az a Ptk.
vonatkoz6 szabiiyai szerint megszfi nik.

7.10. Felek megiillapodnak abban, hogy jelen szerz6d6sb6l ered6 minden vitris kdrd6st peren. kiviili egyeztet6s rid6n kisdrelnek megoldani. Minden, a szerzodds megk6t6se uten
felmeri.i16, a szeru6d6s teUesit6sdt akad|lyoz6 k6rtilm6nyr6l a felek kdlcsdndsen k6telesek
egym6st trij dkoztatni.

7.11. Amennyiben a peren kiviili egyeztet6s nem vezet eredm6nyre a tr{rgyal:isok
megkezd6s6t6l szemitott 30 napon beliil, 6gy a Felek a i.,ita eld6ntds6re a pertfurgy
6rt6kdt6l fiigg6en al6vetik magukat a Szolnoki Vrirosi Bir6srig, illetve a Jrisz-Nagykun-
Szolnok Megyei Bir6siig kizilr6lagos illetdkessdgdnek.

7.12. Jelen szerzodes 4 (ndgy) eredeti pdldrinyban kdsziilt 6s 7 (hdt) szAmozott oldalb6l rill.
Jelen szerz6d6st a Felek elolvasiis 6s drtelmezds ut6n. mint akaratukkal mindenben
egyezot, j6vehagy6lag irt6k al .

MelldHetek:
I. szdm mell6Het: Aidnlat

Budapest,20l0. in'lroto'v na 2 6. nap

Megrendelo

Pierre Gagnoud iig)'vezet6 igazgat6
meghatalmaz6s6val Rrik6czy Botond

kereskedelmi igazgat6
Szrillit6
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