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ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás (székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., adószáma:
15733658-2-18, képviseletében eljár: Illés Károly elnök), mint Megrendelő (a továbbiakban:
Megrendelő),
másrészről a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31., cégjegyzék
száma: Cg. 08-09-011946, KSH száma: 13221371-3811-572-08; adószáma: 13221371-2-08,
KÜJ száma: 100753563; KTJ száma: 100334949; minősítési engedély száma: OKTF-KP/13983/2016, minősítési osztály B/I., képviseli Kosztka László ügyvezető), mint Üzemeltető (a
továbbiakban: Üzemeltető)
(együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
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I.
Előzmények
1. Megrendelő eredményes pályázati kérelmet nyújtott be az Új Széchenyi Terv Környezet és
Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyában, korszerű
szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítására. A pályázatban meghatározott feltételek
teljesülésének eredményeként a támogatott projekt határidőben a pályázati kiírásnak, a
Támogatási Szerződésben meghatározott műszaki tartalmaknak megfelelően 100%-osan
megvalósult. A támogatott projekt megvalósított elemei: Szombathely területén lévő
válogatómű, 7 db hulladékgyűjtő udvar, 80 db gyűjtősziget, továbbá beszerzésre kerültek
a hulladék begyűjtését szolgáló eszközök (gyűjtőautó, gépek, technológiai berendezések).
A projekt műszaki leírását, elemeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
2.

Szerződő Felek rögzítik, hogy Üzemeltető hulladékgazdálkodási tevékenységgel
foglalkozó nonprofit gazdasági társaság, mely rendelkezik az üzemeltetéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételekkel.

3.

Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott szelektív hulladékgyűjtési rendszer
üzemeltetési feladatainak ellátására kötik meg jelen szerződést oly módon, hogy az
Üzemeltetőnek üzemeltetésre átadott létesítmények, eszközök és berendezések
tulajdonjogát Megrendelő továbbra is kizárólagos joggal fenntartja.

4.

A jelen szerződésben foglalt fogalmak tekintetében elsődlegesen a hulladékról szóló 2012.
évi
CLXXXV.
törvényben,
annak
felhatalmazása
alapján
megalkotott
kormányrendeletekben, valamint az ágazati jogszabályokban foglalt fogalmak,
meghatározások irányadók.
Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen üzemeltetési szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. tv. 9. § j) pontjában rögzítettekre tekintettel nem tartozik a közbeszerzési eljárás
hatálya alá.

Felek jelen üzemeltetési szerződést közfeladat teljesítésére, illetve közszolgáltatások
nyújtására, közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása
érdekében kötik meg.
II.
A szerződés tárgya, ideje
1. Megrendelő megrendeli az Üzemeltetőtől, az Üzemeltető pedig elvállalja a KEOP1.1.1/2F/09-11-2012-0001 számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” tárgyában megvalósított projekt szelektív hulladék gyűjtési rendszer
üzemeltetését, az épített létesítmények működtetését a pályázati kiírásban megjelölt – 2.
számú mellékletben csatolt – Részletes Megvalósítási Tervben (a továbbiakban: RMT)
meghatározott és a jelen szerződés keretein belül rögzített módon.
A szerződés határozott időre jön létre, 2017. március hó 30. napjától 2025. március
hó 31. napjáig, mely szerződést szerződő felek közös akaratnyilvánítással
meghosszabbíthatnak.
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Szerződő felek a projekt megvalósításának időszakára az RMT-ben foglaltak
megvalósítására folyamatos együttműködési kötelezettséget vállalnak.
2. A berendezések és létesítmények (a továbbiakban: Létesítmény) átadás-átvételi leltára,
mely az üzemeltetésbe átadott Létesítmény és a részét képező vagyontárgyak tételes
felsorolását tartalmazza a jelen szerződés elválaszthatatlan 3. számú mellékletét képezi.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés megszűnésekor az Üzemeltető köteles
Megrendelővel leltár szerint elszámolni.
III.
Általános rendelkezések
1. Megrendelő szavatolja, hogy a Létesítmény felett kizárólagos joggal rendelkezik, és
jogosult azt üzemeltető részére üzemeltetésbe átadni, továbbá, hogy a létesítményre
vonatkozóan harmadik személynek nincs olyan joga, amely a jelen szerződésben foglaltak
szerinti üzemeltetési jogot gátolná vagy akadályozná. Megrendelő jelen szerződéssel a
Létesítményt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja az Üzemeltetőnek.
Megrendelő szavatolja, hogy a Létesítményt nem terheli semmilyen olyan jog, amely az
Üzemeltetőnek jelen szerződésben foglaltak szerinti jogait sértené.
2. Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a Létesítmény a műszaki leírásban foglaltaknak
megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kerül átadásra.
3. Megrendelő kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges
és releváns valamennyi információt, adatot és dokumentációt az Üzemeltető
rendelkezésére bocsátotta, illetve, a jövőben a szükséghez és lehetőséghez képest, időben,
az Üzemeltető rendelkezésére fogja bocsátani. Üzemeltető kijelenti, hogy ezen adatokat
megismerte és ellenőrizte.
4. Üzemeltető kijelenti, hogy a Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges feladatok tartós,
rendszeres, a jogszabályoknak és a vonatkozó előírásoknak, valamint a környezetvédelmi
szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátásához szükséges személyi szakmai, tárgyi
és technikai feltételekkel rendelkezik.
5. Üzemeltető kijelenti, hogy jelen szerződés szerinti tevékenysége ellátásához szükséges
hatósági engedélyekkel rendelkezik, illetve a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges
speciális engedélyt jelen szerződés aláírását követő 90 napon belül beszerzi, valamint
amennyiben az erre vonatkozó új jogszabályok szükségessé teszik, úgy az új jogszabályi
előírások alapján intézkedik a továbbiakban szükséges engedélyek megszerzéséről és a
Megrendelő részére történő bemutatásáról. Megrendelő az engedélyek beszerzése során az
Üzemeltetővel köteles együttműködni.
IV.
A felek jogai és kötelezettségei
1. Üzemeltető feladatát képező üzemeltetési feladatok magukban foglalják a mindenkor
hatályos jogszabályoknak, vonatkozó előírásoknak és a jelen szerződésnek megfelelően:
1.1.Az üzemeltetés ellátását meghatározó jogszabályok és hatósági előírások betartását;
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1.2.Megrendelő területi hatálya alá tartozó 127 település (a települések felsorolását a 4.
számú melléklet tartalmazza) közigazgatási területéről származó szelektív hulladék
kezelését.
1.3.Az 1.1. pontban megjelölt hulladék körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött és a
Létesítménybe szállított hulladék előkezelését.
1.4.A mérési, megfigyelési és ellenőrzési rendszer üzemeltetését, a hatósági engedélyek
és a vonatkozó jogszabályok alapján
1.5.A Létesítmény folyamatos őrzését vagyonbiztonságának megőrzését,
1.6.A Létesítmény tervszerű karbantartását,
1.7.A Létesítmény vonatkozásában teljeskörű, környezeti károk megtérítésére is
kiterjedő vagyon – és felelősségbiztosítás kötését és folyamatos fenntartását az
Üzemeltetési szerződés fennállása alatt, a jelen szerződésben foglaltak szerint
2. Felek rögzítik, hogy Üzemeltető kizárólag a jelen szerződésben foglalt feladatai teljesítése
céljából használhatja a részére üzemeltetésbe átadott 3. számú mellékletben (leltárban)
részletezett Létesítményt.
3. Az Üzemeltető az üzemeltetés folyamatos és teljeskörű ellátása érdekében köteles, az
üzemeltetés során az 1. pontban foglalt feladatokat folyamatosan és teljes körűen ellátni.
4. Az Üzemeltető köteles a Létesítmény gazdaságos üzemeltetésére, ennek érdekében köteles
a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott hulladékkezelési technológia
betartásával a hulladékot átvenni, feldolgozni, elhelyezni.
5. Az Üzemeltető köteles az üzemeltetés folyamatos, biztonságos teljesítéséhez szükséges
felújítások és karbantartások szükségességéről tájékoztatást nyújtani azok felmerülését
követő 30 napon belül. Az Üzemeltető ezen feladatok megfelelő végrehajtása érdekében
köteles az RMT-ben meghatározott módon minden év november hó 30. napjáig a
következő évre vonatkozó karbantartási és felújítási tervét Megrendelővel egyeztetett
tartalommal elkészíteni, s azt Megrendelővel jóváhagyatni.
6. Az Üzemeltető köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul
tájékoztatni, mely a szerződésszerű teljesítést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az
értesítés elmulasztásából eredő károk az Üzemeltetőt terhelik.
7. Az Üzemeltető köteles az átadott Létesítmény, köztük az átadott eszközök, gépek,
berendezések karbantartásáról, üzemszerű állapotának fenntartásáról és mindennemű
javításáról, sérülés, használhatatlanná válás, elveszés, megsemmisülés esetén pedig
pótlásáról gondoskodni.
8. Az üzemeltetés keretében végzett szolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás
rendszeres teljesítése és a jogszabályokban, valamint a vonatkozó engedélyekben
meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése az üzemeltető kötelezettsége.
9. Az Üzemeltető köteles a tevékenységével, illetve a Létesítmény állapotával
összefüggésben ellátni a Megrendelőt minden olyan információval, amely lehetővé teszi,
hogy a Megrendelő eleget tudjon tenni mindazon jogszabályi, adatszolgáltatási
kötelezettségének, amelyek a hulladékgazdálkodási előírások szerint terhelik.
10. Az Üzemeltető információ szolgáltatási kötelezettsége, lehetővé kell, hogy tegye a jelen
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szerződésben foglalt Üzemeltetőt terhelő fizetési kötelezettség alap adatainak
megállapítását, a jelen szerződésben előírt mennyiségi és minőségi adatok ellenőrzését,
illetve a hulladékbeszállítók azonosítását biztosító információkat.
11. Az Üzemeltető köteles minden olyan iratot – az irat elküldésével párhuzamosan – a
Megrendelő részére másolatban megküldeni, amellyel a Létesítmény üzemeltetésével
kapcsolatban bármely személy hatósághoz fordul (különösen építésügyi hatóság,
környezetvédelmi hatóság, fogyasztóvédelmi felügyelőség) vagy ezen hatóságoknál a Ket.
szerint eljárást kezdeményez, illetve peres vagy nem peres eljárás keretében a
Létesítményre vonatkozó tulajdoni, használati, vagy birtokigényt érint, vagy az ingatlannyilvántartásba bejegyzett jogot, tényt vagy adatot tanúsít vagy befolyásol.
12. Az Üzemeltető az irat átvételétől számított 3 napon belül köteles a Megrendelőt értesíteni
minden olyan hatósági eljárásról, amely rendelkezést, kötelezést vagy ajánlást tartalmaz és
a Létesítményre vonatkozik.
13. Az Üzemeltető köteles tűrni, hogy a Megrendelő – vagy az általa felkért harmadik személy
megbízásának igazolásával – a Létesítményt (rendszeresen vagy belátása szerinti
időpontban) ellenőrizze.
14. Az ellenőrzési jogosultság kiterjed a Létesítmény, valamint az Üzemeltető
tevékenységével kapcsolatos iratok (szerződések, feljegyzések, hatósági iratok)
megtekintésére, illetve azok másolatának igénylésére.
15. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzési tevékenységek során harmadik személy
alvállalkozót vagy teljesítési segédet vesz igénybe, úgy a megbízott köteles meghatalmazó
levéllel igazolni magát. A meghatalmazó levélnek tartalmaznia kell a harmadik személy
azonosítását lehetővé tevő adatokat, a megbízás tárgyát, és az ellenőrzési tevékenység
időtartamát.
16. Amennyiben az üzemeltetés és rendeltetésszerű működés során a 3. számú mellékletben
(leltárban) felsoroltakon túl üzemeltetőnek egyéb eszközigénye jelentkezik, úgy annak
beszerzéséről saját költségén köteles gondoskodni, az a későbbiekben saját tulajdonát
képezi.
17. Üzemeltető viseli a Létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó közterheket és szükség
esetén beszerzi az ingatlanhoz vagy a létesítményeihez kapcsolódó engedélyeket
(telephelyengedély, vízjogi létesítési engedélyek, vízjogi üzemeltetési engedélyek, IPPC
engedély, használatba vételi engedély stb.).
18. Üzemeltető az üzemeltetés időtartama alatt a közüzemi szolgáltatókkal szolgáltatási
szerződést köt, melynek alapján köteles valamennyi közüzemi költség viselésére.
19. A szerződő felek vállalják, hogy amennyiben a jogszabályi változások, hatósági
rendelkezések az üzemeltetés személyi, tárgyi, anyagai feltételeit, vagy egyéb
követelményeit érintően a Létesítmény működésével kapcsolatosan az üzemeltetőre
bármilyen többlet terhet rónak, a felek egyeztetnek az üzemeltetés további feltételeiről.
20. Megrendelő a Létesítmény működésével kapcsolatosan semmilyen költség viselésére nem
köteles.
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21. Az üzemeltető a birtokba lépést követően viseli a kárveszélyt.
V.
A bérleti díj
1. Szerződő felek megállapodnak, hogy az üzemeltető a Létesítmény üzemeltetéséért bérleti
díjat fizet. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj összegének számítási
alapját az 5. számú mellékletben foglalt táblázat és a törvényi előírások szerint a Beruházás
értékcsökkenés összegének figyelembe vételével számították ki, mely szerint, a bérleti díj
összege évente 140.000.000,- Ft + ÁFA, azaz egyszáznegyvenmillió Ft + ÁFA összeg.
2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díjat évente két egyenlő részletben
köteles Üzemeltető Megrendelő részére megfizetni, az első részletet a tárgyév augusztus
31. napjáig, míg a másodikat a tárgyévet követő év február hó 28. napjáig számla ellenében
15 napos fizetési határidővel.
3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető a Létesítményen bármilyen beruházást
csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával, külön szerződés alapján végezhet.
4. Megrendelő köteles megtéríteni az üzemeltetőnek azon többlet ráfordításait, melyek a
Létesítmény üzemeltetésével kapcsolatban az Megrendelő döntése és utasítása alapján a
rendeltetésszerű használattól illetőleg az üzemeltetési szerződéstől eltérően merültek fel
VI.
Biztosítékok és biztosítás
1. Megrendelő tájékoztatja Üzemeltetőt, hogy vagyonbiztosítási szerződéssel rendelkezik a
Létesítményekre, azok berendezési tárgyaira, mely biztosítást az üzemeltetési szerződés
megkötését követően megszűntet a biztosítóval.
2. Üzemeltető köteles az üzemeltetetés teljes időtartamára a Létesítményekre és berendezési
tárgyaira olyan általános vagyonbiztosítási szerződést kötni, amely a biztosítási esemény
szerint megsemmisült, károsodott, a Létesítmény részét képező vagyontárgyak újra
előállítási, pótlási kötelezettségéhez kellő fedezetet biztosít és amelynek
kedvezményezettje Megrendelő/Társulás. Megrendelő tájékoztatja Üzemeltetőt, hogy az
üzemeltetésig megkötött biztosítási szerződés újra kötésére lehetősége van a biztosítóval
az eredetileg megállapított feltételekkel.
3. Az Üzemeltető köteles az üzemeltetés teljes időtartamára, továbbá az üzemeltetési
jogviszony megszűnését követő egy eves időtartamra olyan felelősség biztosítást kötni,
amely harmadik személyekkel, illetve általában felmerült környezeti károkkal
kapcsolatban megfelelő fedezetül szolgál, és amelynek kedvezményezettje
Megrendelő/Társulás.
4. Üzemeltető a megkötött biztosítási szerződésekben meghatározott szerződésszerű
biztosítási díjat a biztosítónak közvetlenül megfizetni.
5. Üzemeltető köteles a közfeladat ellátásába bevont saját tulajdonú eszközeire nézve a
szerződés teljes időtartama alatt általános vagyonbiztosítási szerződést kötni, amely a
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biztosítási esemény szerint megsemmisült, károsodott, Üzemeltető tulajdonát képező
vagyontárgyak újra előállatási, pótlási kötelezettségéhez kellő fedezetet biztosít.
6. Üzemeltető az esetleges biztosítási eseményekkel összefüggésben köteles és jogosult jó
gazda gondosságával eljárni, és a káreseményekről, illetve eljárásáról a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
VII.
A szerződés megszűnése, módosítása
1. Jelen szerződés megszűnik:
a)
b)
c)
d)

a felek közös írásos megegyezésével,
bármely fél jogutód nélküli megszűnésével,
jelen szerződésben meghatározott időtartam elteltével,
a jelen szerződésben foglaltak szerinti rendkívüli felmondással, a felmondási idő
lejártával.

2. Bármely fél jogosult a jelen szerződést a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal
rendkívüli felmondás útján megszűntetni a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.
3. A felmondási idő 1 év.
4. Az Üzemeltető részéről a szerződéses kötelezettségek súlyos megsértésének minősül
különösen:
a. Üzemeltető ellen jogerős bírósági határozattal csőd – felszámolási eljárás indul,
vagy végelszámolás alá kerül;
b. Üzemeltető a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi és szerződéses
feltételeknek nem felel meg (engedélyét/engedélyeit visszavonják, nem
hosszabbítják meg, nyilvántartásból törlik, tevékenységtől eltiltják,
munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és egyéb hatósági előírásoknak
nem felel meg, vagy azokat nem tartja be) vagy hatósági ellenőrzés során vele
szemben súlyos szabálysértést állapítanak meg;
c. Az adminisztrációs dokumentumokban súlyosan, gondatlanul vagy szándékosan
valótlan adatokat tüntet fel, különösen ideértve a jelen szerződés alapján a
Megrendelővel szemben vállalt nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségeit;
d. Üzemeltető a bérleti díj megfizetésével 90 napon túl késedelembe esik és
kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére, annak kézhez vételétől számított
15 napon belül nem tesz eleget;
e. A hatósági ellenőrzéseket, és/vagy a jelen szerződés alapján a Megrendelőt
megillető ellenőrzési jogok gyakorlását akadályozza és azokat felszólítás
ellenére sem teszi lehetővé;
f. A jelen szerződésben előírt biztosítások (felelősség és vagyonbiztosítás)
bármelyike 30 napot meghaladóan nem áll fenn;
g. A jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben.
5. A Megrendelő részéről a szerződéses kötelezettségek súlyos megsértésének minősül
különösen:
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a) Üzemeltető szerződésszerű teljesítését, más módon, bizonyítottan és indokolatlanul
akadályozza vagy a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosan
megszegi és ezzel az Üzemeltetőnek kárt okoz.
6. Amennyiben Felek bármelyike a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan
megszegi, a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a
kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A
szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb
60 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható
módon orvosolni.
7.

Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a
másik fél jogosult a jelen szerződést a határidő eredménytelen lejártát követő 6 hónapon
belül írásban felmondani.

8.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés Üzemeltető hibájából történő
megszűnése esetén az Üzemeltető köteles viselni a Megrendelőnek a szerződés
megszűnésével keletkező kárát.

9.

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig,
(megszüntetésig) kötelesek egymással teljes körűen elszámolni.

10. Az elszámolás keretén belül Üzemeltető köteles a folyamatos közüzemi szolgáltatás
biztosításához szükséges információkat, adatokat, átadni a Megrendelőnek. Ezek közül,
különösen az alábbiak átadása kötelező:
a) valamennyi beszállító neve és címe,
b) egy évi időszakra vonatkozó, átlagos, egy beszállítóra vonatkozó adatok,
c) késedelmes fizetőkre vonatkozó adatok.
11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel, írásban
módosíthatják.
VIII.
Vegyes és záró rendelkezések
1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba és 5 év határozott
időre szól. A szerződés további 60 hónappal meghosszabbodik amennyiben a határozott
időtartam lejártáig a Felek erről írásban megállapodnak.
2. Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető a jelen szerződésben részletezett feladatok
ellátásához jogosult alvállalkozók igénybevételére.
3. Kapcsolattartás módja, kapcsolattartásra kijelölt személyek
a) A Megrendelők nevében eljárni jogosult személyek:
különösen hozzájárulási és jognyilatkozat tételi ügyekben:
név: Illés Károly Társulási Tanács elnöke
telefonszámok: 94 / 316 - 850
e-mail cím: info@westhull.hu
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üzemeltetési kérdésekben és információfogadásra:
név: Lakézi Gábor PIU vezető
telefonszámok: 94 / 316 - 850
e-mail cím: info@westhull.hu
pénzügyi és vagyon-nyilvántartási ügyekben:
név: Süle Tiborné
telefonszámok: 94 316 - 850
e-mail cím: info@westhull.hu
b) A Üzemeltető nevében eljárni jogosult személyek:
különösen hozzájárulási és jognyilatkozat tételi ügyekben:
név: Kosztka László
telefonszámok:
fax:
e-mail cím:
üzemeltetési kérdésekben és információfogadásra:
név:
telefonszámok:
fax:
e-mail cím:
számlázási és egyéb gazdasági kérdésekben:
név:
telefonszámok:
fax:
e-mail cím:
Szerződő felek írásba foglalt nyilatkozataikat a jelen megállapodásban feltüntetett
postacímre, ajánlott levél útján kötelesek megtenni.
Az ajánlott levél útján történő nyilatkozat közöltnek tekintendő, ha az a „címzett nem
kereste” jelzéssel jön vissza, feltéve, hogy a nyilatkozatot küldő fél az eredménytelen
kézbesítési kísérletet követően a nyilatkozat tartalmát megkísérelte közölni telefonon vagy
e-mailen, és a pótkézbesítés kísérletének tényét hitelt érdemlően igazolja.
A felek jogosultak elektronikus úton, e-mailen nyilatkozatot közölni, a nyilatkozat
kézbesítettnek tekintendő, ha a kapcsolat ténye a közlő fél számítógépes nyilvántartása
szerint az elküldött dokumentumok között fellelhető.
3. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior
akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.
4. A jelen szerződésre, alkalmazására és értelmezésére a magyar jogszabályokat kell
alkalmazni.
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5. A jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint annak megsértéséből vagy értelmezéséből eredő
vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező rendes bírósághoz fordulhatnak.
6. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során
tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben
keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag a jelen
szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat
megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban
kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma értelemszerűen
nem foglalja magában azokat az információkat, adatokat stb., amelyek jogszabály
közérdekű adata, felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már ismertek voltak vagy
később, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben ismertté vagy
megismerhetővé.
7. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei
érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szempontból
a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltják fel.
8. A felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással
rendelkeznek.
9. A szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői jogi,
iparjogvédelmi stb.) jog a személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos
tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a Megrendelőt illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja,
módosíthatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja
földrajzi vagy bármely más korlát nélkül.
Mellékletek:
1 számú melléklet: projekt műszaki leírása
2 számú melléklet: Részletes Megvalósítási Terv
3 számú melléklet: átadás-átvételi leltár
4 számú melléklet: települések felsorolása
5 számú melléklet: bérleti díj számításának alapja
MEGRENDELŐ:
........................................................................
Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Illés Károly elnök
Szombathely, 2017. március 30.

ÜZEMELTETŐ:
...........................................................................
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Kosztka László ügyvezető
Sopron, 2017. március 30.

