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A FuturAqua Nyrt. Watereum-programjához kapcsolódó értékesítés 
Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 

 

1. Értelmező rendelkezések 
2. Általános rendelkezések 
3. Az Eladó jogai és kötelezettségei 
4. A Vevő jogai és kötelezettségei 
5. Technikai rendelkezések 
6. Felelősség és szavatosság 
7. A Szerződés megszűnése és megszüntetése 
8. A Szerződés közvetett tárgya  
9. Vegyes rendelkezések 

 

1. Értelmező rendelkezések 
1.1. Watereum-rendszer 

A Watereum-rendszer az Eladó által fenntartott elektronikus platform, amely token 
megszerzésére, kezelésére, tárolására és átadására szolgáló kommunikációs és 
informatikai rendszer, amely szerződéskötésre, -módosításra, 
ügyfélkommunikációra, ügyfélszolgálat tevékenységre is szolgál. 
 

1.2. Watereum  
2020. április, május és június hónapban kibocsátásra kerülő, zártkörűen 
megszerezhető tokencsalád, amely az Eladóval megkötött szerződés tényét 
tanúsítja. A vásárlás, kereskedés feltétele a Watereum-rendszerben meglévő wallet. 
 

1.3.Token 
A token egy blockchain-alapú rendszerben generált elektronikus adat, amelyet a 
Vevő az erre a célra létrehozott walletben tárol. A token nem megtestesíti a benne 
foglalt, hozzá kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, a Felek közötti Szerződést, 
csupán rögzíti és tanúsítja azokat, pénzre nem váltható. Egy token egy 1 liter víz 
elvitelére megkötött szerződés létét igazolja és rögzíti és tanúsítja a jelen Szerződés 
szerinti jogokat és kötelezettségeket. A token kezelése, tárolása a Watereum-
rendszerben történik. 
 

1.4. Eladó 
Jelen Általános Szerződési Feltételekben Eladó a FuturAqua Nyrt. (székhely: 7011 
Alap, Dózsa György út 81-83.; Cg.: 07-10-001537; adószám: 23174586-2-07), 
illetve Eladónak minősül a FuturAqua Nyrt. bármely esetleges későbbi jogutódja. 
 

1.5. Vevő 
Jelen Általános Szerződési Feltételekben Vevő az a személy, aki jelen Általános 
Szerződési Feltételek alapján az Eladóval szerződést köt és az Eladótól tokent 
szerez. 
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1.6. Szolgáltatás 

Szolgáltatás az Eladó által a Vevő részére jelen Szerződés alapján biztosított, illetve 
nyújtott szolgáltatások összessége, amely magában foglalja a token jogszerű 
birtokosa részére a tokenhez kapcsolódó, adott mennyiségű víz rendelkezésre 
tartását, az adott vízmennyiség kitermelését, palackozását és a Vevő részére az 
Eladó által megjelölt időpontban és helyszínen történő átadást. Az Eladó a víz 
átadásának helyét és időpontját a Vevővel közölt e-mail-üzenetben határozhatja meg 
jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően. A jogszerű birtoklás vélelme áll 
fenn annál, aki a vevői regisztráció során megadott e-mail-címmel rendelkezik. 
 

1.7. Ellenszolgáltatás 
Ellenszolgáltatásnak minősül a Vevő által az Eladónak jelen Szerződés alapján 
teljesített fizetés, amely kiterjed a szerződéskötéskor, azzal egyidejűleg a token 
megszerzésekor fizetendő díjra, a víz elvitelekor a kitermelés és a palackozás díjára. 
Az Ellenszolgáltatás a rá vonatkozó adókat magában foglalja. Az Ellenszolgáltatás 
pénzneme a magyar forint (HUF). 
 

1.8. Szerződés 
A FuturAqua Nyrt. szerződésenként egy darab tokent értékesít, nagyobb mennyiség 
vásárlása esetén a FuturAqua Nyrt. és a Vevő közötti szerződések száma 
megegyezik a vásárolt tokenek számával. Minden egyes értékesítési szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF, amelyre az eladó elektronikus 
Watereum-rendszerében előzetesen felhívja a potenciális Vevők figyelmét. A 
szerződés nyelve a magyar. A szerződéskötés titkosított elektronikus kapcsolat 
révén történik, amelyben a Vevő beleegyezésével a Vevő jognyilatkozatait 
megmásíthatatlanul rögzítik és tárolják az irányadó adatvédelmi szabályok 
betartásával, következésképpen a Szerződés megfelel a Ptk 6:7. § (3) bekezdés 
szerinti, írásbeliségre vonatkozó követelményének. („Írásba foglaltnak kell tekinteni 
a jognyilatkozatot akkor is, ha annak közlésére a jognyilatkozatban foglalt tartalom 
visszaidézésére, valamint a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele 
időpontjának azonosítására alkalmas formában került sor.”) 
 

1.9. Víz 
Jelen Szerződés alkalmazásában víznek az Eladó rendelkezése alatt található 
vízbázis(ok)ból kinyerhető ivóvíz minősül. 
 

1.10. Palack 
Az Eladó a Vevő részére kitermelt vizet – saját vevői logisztika hiányában – 
palackozva bocsátja a Vevő rendelkezésére. Palacknak csak az Eladó által 
rendszeresített és használt tárolóeszköz minősül, amelyet az Eladó bocsát a Vevő 
rendelkezésére, a Vevő jogosult saját tárolóeszközt használni az elvitel céljára. 
 

2. Általános rendelkezések 
2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek a FuturAqua Nyrt. Watereum-programjához 

kapcsolódó értékesítés szerződési feltételrendszerét képezik, amely alapján a Vevő 
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megszerzi az Eladó Szolgáltatását, és amely alapján a Vevő Ellenszolgáltatással 
tartozik az Eladó felé. 

2.2. Minden egyes, a Vevő által az Eladótól megszerzett Watereum token egy, a jelen 
Általános Szerződési Feltételek által szabályozott szerződést testesít meg a Felek 
között. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a Felek között a 
Szolgáltatásokra vonatkozóan létrejött szerződés valamennyi szabályát; jelen 
Szerződésre nem alkalmazandó a Ptk. 6:63. § (5) bekezdése. Jelen Általános 
Szerződési Feltételektől csak írásban, a Felek közös akaratából lehet eltérni. 

2.3. Amennyiben a Vevő is rendelkezik Általános Szerződési Feltételekkel, úgy jelen 
Általános Szerződési Feltételek Vevő általi elfogadása az abban való 
megállapodásnak is minősül a Felek között, hogy a Vevő Általános Szerződési 
Feltételei a Felek között nem alkalmazandóak. Jelen szabály lényegesen eltér a Ptk. 
6:81. §-tól. 
 

3. Az Eladó jogai és kötelezettségei 
3.1. Az Eladó garantálja a Vevőnek, hogy a közöttük létrejött Szerződések 

megkötésekor, illetve a tokenek Eladó részére történő visszajuttatása időpontjában 
rendelkezik saját tulajdonában vagy kezelésében akkora, a jelen Szerződés 1.12. 
pontjában definiált minőségű ásványvíz- és ivóvízkészlettel, amely alapján a Vevő 
a vízvételi jogát ténylegesen gyakorolni tudja. 

3.2. Az Eladó köteles a Vevő vízvételi joga gyakorlásához szükséges műszaki és 
technikai feltételeket biztosítani és köteles a Vevő erre vonatkozó kérése és a 
tokenek Eladónak történő visszajuttatása esetén a Vevő számára az őt megillető 
vízmennyiséget a vízkészletéből kitermelni, palackozni és a Vevő részére átadni a 
Vevő erre vonatkozó kérésének és a tokenek visszavételének napját követő 60 napon 
belül. Az átadás-átvétel tényleges időpontját és helyszínét az Eladó határozza meg 
a vevői bejelentést követő 8. és 30. nap közötti határidőben. A Felek erre vonatkozó 
külön írásbeli megállapodása nélkül az Eladó nem köteles a kitermelt és palackozott 
vízmennyiség tárolásáról gondoskodni az átadás-átvétel napját követően és az Eladó 
nem köteles a víz fuvaroztatásáról vagy fuvarozásáról sem gondoskodni. 

3.3. Az Eladó a 3.2. pontban meghatározott Szolgáltatás fejében Ellenszolgáltatásra 
jogosult az alábbiak szerint: 
• A Vevő a tokenek megszerzése ellenében, a szerzést megelőzően, annak 

feltételeként köteles az Eladó által erre vonatkozóan közzétett, vagy amennyiben 
a megszerzés vevői licit révén lehetséges, a liciten kialakult összeg 
megfizetésére az Eladó által az ügyletkötés során megadott bankszámlájára 
utalással. 

• A Vevő köteles a tokenek Eladónak történő visszajuttatása esetén a 
vízmennyiség kitermelésének és palackozásának költségét az Eladónak az Eladó 
által megjelölt számú bankszámlájára utalással teljesíteni. A kitermelés és 
palackozás költségét a tokenek Eladónak történő visszajuttatása napján 
érvényes, erre vonatkozó eladói árlista határozza meg. 
A díjakat a Felek értékarányosnak tartják, jelen Szerződés megtámadását feltűnő 
értékaránytalanság címén kizárják.  

3.4. A Vevő az őt megillető vízmennyiség tulajdonjogát csak és kizárólag akkor szerzi 
meg, ha a 3.3. pontban meghatározott teljes Ellenszolgáltatást az Eladó részére 
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teljesítette, és a vízmennyiséghez kapcsolódó tokeneket az Eladóhoz visszajuttatta 
és a kitermelt és palackozott vízmennyiséget az Eladótól átvette. Ezen kumulatív 
feltételek teljesüléséig az Eladó a Vevő tokenjeivel érintett vízmennyiség 
vonatkozásában a tulajdonjogát kifejezetten fenntartja, azon e feltételek teljesülése 
híján a Vevő nem szerezhet tulajdonjogot. 

3.5. Amennyiben a Vevő az általa a szerződéskötéssel megszerzett token kibocsátását 
követő öt éven belül nem gyakorolja a víz elvitelének a jogát, az jelen Szerződés 
alkalmazásában vevői elállásnak minősül és a Vevő akkora összegű bánatpénzt 
tartozik fizetni az Eladónak, amely összeget jelen feltételek alapján az Eladónak már 
teljesített. A bánatpénz és az Eladót a Vevő felé terhelő visszafizetési kötelezettség 
összege egymásba beszámít, azaz ebben az esetben egyik Fél sem köteles a másik 
Fél irányába semmilyen tényleges kifizetésre. 

3.6. Amennyiben a Vevő a 3.5. pontban említett ötéves időszak lejártát egy hónappal 
megelőzően (vagy az előtt) meghosszabbítási nyilatkozatot közöl az Eladóval, akkor 
a megkötött Szerződés(ek) további öt évvel, az egyéb feltételek változatlanul 
hagyása mellett meghosszabbodik/-nak. Amennyiben a Vevő az általa a szerződés 
meghosszabbítását követő öt éven belül nem gyakorolja a víz elvitelének a jogát, az 
jelen Szerződés alkalmazásában vevői elállásnak minősül és a Vevő akkora összegű 
bánatpénzt tartozik fizetni az Eladónak, amely összeget jelen feltételek alapján az 
Eladónak már teljesített. A bánatpénz és az Eladót a Vevő felé terhelő visszafizetési 
kötelezettség összege egymásba beszámít, azaz ebben az esetben egyik Fél sem 
köteles a másik Fél irányába semmilyen tényleges kifizetésre. 

3.7. Jelen szerződésből a Vevőt illető valamennyi jogosultságot és az őt terhelő 
valamennyi kötelezettséget a Vevő mint szerződésből kilépő fél a 
szerződésátruházás szabályai szerint másra átruházhatja. Jelen szerződési 
feltételrendszerrel a Ptk. 6:209. § (1) bekezdés alapján az Eladó kijelenti, hogy a 
Vevő esetleges jövőbeli szerződésátruházásához hozzájárul azzal, hogy a 
szerződésátruházás tényéről és a szerződésbe belépő új fél személyéről a 
szerződésátruházást követő 30 napon belül a Vevő köteles az Eladót értesíteni. A 
szerződésátruházáshoz való jelen előzetes hozzájárulását az Eladó jogosult 
visszavonni. 
 

4. A Vevő jogai és kötelezettségei 
4.1. A Vevő jelen Szerződés alapján megszerzi a jelen Szerződésben meghatározott 

jogokat és vállalja a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeket. A Vevő 
az általa megvásárolni szándékozott víz literben kifejezett mennyiségének 
megfelelő számú Szerződést köt az Eladóval, amelynek igazolásaképpen és 
amelynek tanúsítására a szerződéskötést követően a Szerződések számának 
megfelelő darab tokenre válik jogosulttá. A tokeneket az Eladó a Szerződések 
megkötését és a Vevő által a 3.3. pontban rögzített ellenszolgáltatás szerződésszerű 
teljesítését követően bocsátja a Vevő rendelkezésére. 

4.2. A szerződéskötés és a token Vevő rendelkezésre bocsátásának a feltétele, hogy a 
Vevő az Eladó által működtetett és fenntartott Watereum-rendszerben regisztráljon, 
azonosítsa magát és walletet nyisson. A tokenek rendelkezésre bocsátása a Vevő 
walletjébe való elhelyezéssel történik.  

4.3. A tokenek az Eladó tulajdonát képezik, a Vevő a tokenek walletjébe történő 
elhelyezésével a token birtokát szerzi meg. A szerződés esetleges átruházása során 
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a Vevő a tokenek birtokát is köteles a vele szerződő fél rendelkezésére bocsátani 
akként, hogy a tokeneket a vele szerződő fél, mint Szerződésbe belépő fél 
walletjébe helyezi át. 

4.4. A Vevő jogosult az általa lekötött vízmennyiség tényleges elvitelét megelőzően az 
általa az Eladóval megkötött bizonyos Szerződéseket vagy az összes Szerződést a 
szerződésátruházás szabályi szerint harmadik személyre átruházni. Az ehhez való 
hozzájárulást az Eladó a 3.5. pontban már előzetesen megadta. A Vevő tudomásul 
veszi, hogy a szerződésátruházás feltétele, hogy a vele szerződő harmadik személy 
az Eladó által működtetett és fenntartott Watereum-rendszerben regisztráljon, 
azonosítsa magát és walletet nyisson. A Vevő tudomásul veszi, hogy a 
szerződésátruházás nem lehetséges akkor, ha a vele szerződő harmadik személy 
nem tesz eleget az azonosítási kötelezettségének, a pénzmosási szabályzat 
rendelkezéseinek, nem regisztrál a Watereum-rendszerben vagy ott nem nyit 
walletet. 

4.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződésátruházásából eredő adózási vagy 
adminisztratív kötelezettségek teljesítéséért kizárólag a Vevő felelős, azért az Eladó 
nem tartozik semmilyen felelősséggel, minden ilyet az Eladó kizár és elutasít. 

4.6. A Vevő a szerződésátruházás tényéről annak megtörténtét követő 30 napon belül 
köteles e-mailben értesíteni az Eladót, megjelölve az átruházott Szerződések és 
tokenek számát, a szerző Fél azonosító adatait. 

4.7. Amennyiben a Vevő a víz tényleges elvitelének a jogát gyakorolni kívánja, e 
szándékát köteles e-mailben jelezni az Eladónak; az Eladó ebben az esetben a 3.2. 
pont rendelkezései szerint jár el. 

4.8. A kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor az elvinni kívánt vizet a Vevő az 
Eladótól az Eladó által megjelölt helyen és időben átveszi. 

4.9. Egy token minden esetben 1 liter víz elvitelének jogát tanúsítja, az pénzre nem 
váltható. 

 
5. Technikai rendelkezések 

5.1. Vevői regisztráció előtt értékesítési szerződés érvényes megkötésére nincsen 
lehetőség. A regisztráció során a Vevő köteles tényszerűen, valósan megadni az 
összes olyan adatát, amelyet a regisztráció során az Eladó kér tőle. Az adatok 
megadása egyúttal adatkezelési hozzájárulást is jelent. Az Eladó Watereum-
rendszere hiányos adatokkal nem engedi a regisztráció befejezését, technikai 
értelemben hibaüzenetben hívja fel a regisztrálni kívánó személy figyelmét a 
hiányzó adatokra, és addig a kereskedési rendszerbe nem léphet be. 

5.2. E-mail-cím regisztrálására csak akként kerülhet sor, ha a Vevő a regisztráció során 
megadott e-mail-címéről eladói felhívásra visszaigazoló e-mailt küld az Eladónak. 
A Felek megállapodnak abban, hogy a fenti ellenőrzéssel az Eladó az adott 
helyzetben általában elvárható gondossággal meggyőződött arról, hogy a Vevő 
valós, létező, saját használatában lévő e-mail-címet adott meg a regisztráció során. 
Egy e-mail-címet csak egy Vevő regisztrálhat, a Vevő köteles gondoskodni e-mail-
címének fenntartásáról, és folyamatos figyeléséről. 

5.3. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVII. tv. 5. § (2) bekezdés b) pont alapján a szerződés 
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írásbelinek minősül, és azt az Eladó iktatja, valamint az iktatott szerződés később 
hozzáférhető lesz. 

 
6. Felelősség és szavatosság 

6.1. A Felek a jelen Szerződés megszegéséért fennálló sérelemdíjért fennálló és 
kártérítési felelősségüket korlátozzák, szerződésszegésük esetén az így okozott 
sérelemdíjért és kárért való felelősségük maximuma azzal az összeggel egyezik 
meg, amelyet a Vevő jelen Szerződés alapján az Eladónak Ellenszolgáltatásként 
megfizetett. E felelősség egyáltalán nem terjed ki az elmaradt haszonra. A Felek 
rögzítik, hogy e felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott, 
továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító 
szerződésszegésre. 

6.2. Az Eladót nem terheli semmilyen felelősség és nem minősül sem hibás 
teljesítésnek, sem eladói érdekkörben felmerült lehetetlenülésnek, amennyiben a 
szerződéskötéskor fennálló vagy azt követően hatályba lépő bármely jogszabály 
vagy hatósági rendelkezés a Vevőt meggátolja, megakadályozza vagy korlátozza 
abban, hogy a lekötött vízmennyiség elvitelének jogát gyakorolja. 

6.3. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő által lekötött vízmennyiség tulajdonjoga 
megszerzése tekintetében harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a vevői 
tulajdonszerzést gátolna vagy korlátozná. 

6.4. Az elvitel jogának gyakorlását követően az Eladó a Ptk. szerint tartozik 
kellékszavatossággal. 

 
7. A Szerződés megszűnése és megszüntetése 

7.1. A Szerződés megszűnésére és megszüntetésére a Ptk. szabályai vonatkoznak a jelen 
fejezetben írt eltérésekkel. 

7.2. Jelen Szerződés megkötését követően, és a vevői elvitel jogának gyakorlását 
megelőzően egyik Fél sem állhat el a szerződéstől; a Felek a Ptk. 6:231. § (3) 
bekezdésének alkalmazhatóságát kizárják. Elállásra az elvitel jogának gyakorlását 
követően, csak a hibás teljesítésre vonatkozó törvényi szabályok betartásával van 
lehetőség. 

7.3. Ha a Szerződés teljesítésének lehetetlenné válásáért egyik Fél sem felelős, a 
szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeli 
ellenértékét, azaz annak az eladói szolgáltatásnak az ellenértékét, hogy a Vevő által 
lekötött vízmennyiséget rendelkezésre tartja, a Vevő az Ellenszolgáltatás 
szerződéskötéskor teljesített részének megfizetésével teljesítette, így ebben az 
esetben sem az Eladót nem terheli pénzvisszafizetési kötelezettség, sem a Vevőt 
nem terheli további fizetési kötelezettség.  

7.4. A Felek megállapodnak, hogy egyik Fél sem tehető felelőssé a teljesítés 
késedelméért, lehetetlenné válásáért vagy a teljesítés elmulasztásáért, amennyiben a 
teljesítés bármilyen, az adott fél szándékos magatartásán kívüli, előrelátható vagy 
előre nem látható okból lehetetlenné, kivitelezhetetlenné válik (ideértve, de nem 
kizárólagosan háborút, felkelést, zavargásokat, balesetet, katasztrófát, előre nem 
látható körülményeket, törvényi rendelkezéseket, hatósági cselekményeket, 
amelyek az adott fél számára lehetetlenné teszik a teljesítést). Amennyiben a 
mulasztás, a késedelem vagy a nem-teljesítés kilencven (90) napon túl is folytatódik, 
úgy bármely Fél saját belátása szerint és felelősségvállalás nélkül jogosult a másik 
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Féllel közölt írásbeli nyilatkozatával a Szerződést felmondani. A felmondás 
joghatásaként a Vevő által már megfizetett Ellenszolgáltatás a Vevőnek nem jár 
vissza, a Felek azonban a további kötelezettségeik alól szabadulnak. 
 

8. A Szerződés közvetett tárgya 
8.1. A Szerződés közvetett tárgya a víz, amelyet az 1.12. pont definiál. 
8.2. Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a rendelkezése alatt álló, vízjogi engedéllyel 

rendelkező vízbázisok legalább akkora mennyiségű víz jogszerű kitermelését teszik 
lehetővé, mint amennyi szerződést köt és tokent bocsát ki. 

8.3. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a további szerződéskötések és 
tokenkibocsátások alkalmával tekintetbe veszi a rendelkezésre álló vízkészlet 
nagyságát és azt meghaladóan nem vállal kötelezettséget. Az Eladó jogosult arra, 
hogy további vízbázisok rendelkezése alá vonásával és vízjogi engedély 
megszerzésével a rendelkezésére álló vízkészletet növelje. Az Eladó diszkrecionális 
döntése, hogy a Vevő által elvinni szándékozott vízmennyiség kiadását melyik, a 
rendelkezése alatt álló vízbázisból teljesíti. 

8.4. Az Eladó a rendelkezése alatt álló vízkészlet felett a hatályos vízgazdálkodási 
szabályok betartásával rendelkezik és azzal eszerint gazdálkodik. Az elviteli 
igényeket az Eladó az igények beérkezése sorrendjében teljesíti. 

 
9. Vegyes rendelkezések 

9.1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különös 
tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire, 
alkalmazandó. Jelen Szerződésre nem vonatkozik az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CXXII. törvény. A 
jelen Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó jogvitákban a jogvitára általános 
illetékességgel rendelkező bíróság járhat el. 

9.2. A jelen Szerződéshez kapcsolódó minden értesítést és más kommunikációt írásban 
kell megtenni. A Felek írásbelinek tekintik a Vevő által a Watereum-rendszerbe 
történő regisztráció során megadott e-mail-címről a kapcsolattartásra szolgáló 
eladói e-mail-címre megküldött elektronikus levelet, illetve a kapcsolattartásra 
szolgáló eladói e-mail-címről a Vevő által a Watereum-rendszerbe történő 
regisztráció során megadott e-mail-címre megküldött elektronikus levelet.  

9.3. Amennyiben jelen Szerződés bármely része érvénytelennek vagy 
kikényszeríthetetlennek bizonyulna, a Szerződés egyéb rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. Ebben az esetben az érvénytelennek vagy 
kikényszeríthetetlennek minősülő rendelkezés módosítottnak minősül oly módon, 
hogy az a Felek szerződéses akaratának, gazdasági és jogi céljainak a 
megvalósulását leginkább elősegítse, amelyet a Felek az érvénytelen vagy 
kikényszeríthetetlen rendelkezéssel kívántak elérni. 

9.4. Egyik Fél sem jogosult – a szerződésátruházás lehetőségének érintetlenül hagyása 
mellett – a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a jelen Szerződés alapján 
fennálló bármely jogát, érdekeltségét vagy kötelezettségét (ideértve bármilyen 
fennálló vagy jövőbeli fizetési kötelezettséget is) harmadik személyre átruházni. 

9.5. A jelen Szerződés megszegéséből eredő semmilyen igény vagy jog nem veszhet el 
részben vagy egészben az igényről vagy jogról való lemondás által, hacsak ez a 
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lemondás bármely Fél által aláírt és a másik Féllel közölt írásbeli nyilatkozatban 
történt. 


