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Dunkel Zoltán dr. elnök
Buda István gazdasági elnökhelyettes

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között, alulfrott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Szolgáltató (Szolgáltatási Osztálya) vállalja, hogy összeállitja és folyamatosan, évente a
Megrendelö rendelkezésére bocsátja a Megrendelő által megadott települések (lerakók) térségére
vonatkozóan - a legközelebbi, a szerződés 1.sz.melfékletében megadott meteorológiai állomások
mérési eredményei alapján - a 2012. január 01 - 2016. december 31. közötti időszak következö
meteorológiai elemeinek értékeit:

• napi (07 óra és következö nap 07 óra között) és havi csapadékösszeg;

·14 órakor mért hömérséklet havi átlaga [oc];

• számltott napi potenciális párolgás és ennek havi összege [mm];

• 14 órakor mért relatív nedvesség havi átlaga [%l

2. A teljesítés módja: A Szolgáltató az adatokat évente, legkésöbb a rákövetkezö év február 20-an,
automatikus e-mail formájában (.txt file-okban) küldi meg a Megrendelő által megadott e-mail címre
(horis@gyor-ph.hu ).

3. Fizetési feltételek: A szolgáltatás dfja a 2012. évre vonatkozóan mindösszesen 892.500,- Ft +
ÁFA.
Az éves díj az 5 év hosszúságú szolgáltatási. periódusban évente tárgyalásra kerül,. és új
megállapodás tárgyát képezi.
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A Megrendelő a Szolgáltató által megküldött számla kézhezvételétöl számított 15 napon belül
átutalja a számlán feltüntetett összeget a Szolgáltató MÁK-10032000-01711600 folyószámlájára. A
Megrendelő a fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a PTK 301/A§ (2) bek. szerinti
kamatot köteles fizetni

4. A Szolgáltató szakmai felelőse Molnár László osztályvezető, tel.: 346-4652, e-mail:
metinfo@met.hu, kapcsolattartó: Révész Beáta meteorológiai szolgáltató (tel.: 346-4717, e-mail:
klimaker@met.hu)

A Megrendelő kapcsolattartója: név: Horváth István, tel: 96/500-115, e-mail: horis@gyor-ph.hu )

5. A Megrendelő a Szolgáltató által küldött adatokat és információkat az irányitása alá eső
valamennyi munkahelyén korlátozás nélkül alkalmazhatja, valamint a környezetVédelmi hatóság
felé történö adatszolgáltatási kötelezettségének teljesftéséhez felhasználhalja, de további
személynek tovább nem adhatja.

6. A Megbízó a szerződést bármikor 15 napos határidöveI felmondhatja, köteles azonban helytállni a
Megbízott által már teljesített kötelezettségekért.

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvben, a
szerzöi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben és más hatályos jogszabátyokban foglalt
rendelkezések az irányadók.

Budapest, 2011. december 06.

Dunkel Zoltán dr.
elnök
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