
Általános Szerződési Feltételek 
 
Amelyet a KWS Magyarország Vetőmagtermelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (9027 
Győr (Ipari Park Szolgáltató Ház), Gesztenyefa u 4. Cégjegyzékszám:08 09 009452 
Adószám:11949837-2-08), a továbbiakban a KWS adott ki az Weather Shield Programban való 
részvétel szabályozására. 
 
Az a termelő, aki részt vesz a Weather Shield Programban, a Weather Shield szerződés aláírásával 
kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, az egyedi szerződés feltételeit és a 
paramétereket.  
 
1. Preambulum 
 
1.1. A KWS és a Termelő egybehangzóan rögzítik, hogy a KWS Weather Shield néven a jelen Általános 
Szerződési Feltételekben meghatározott programot indít, melyben a Termelő az egyedi szerződésben 
és jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint vehet részt. 
 
2. Meghatározások 
 

2.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben az alábbi definíciók az itt meghatározott 
jelentéstartalommal bírnak. 
 
2.2. Általános Szerződési Feltételek: a jelen Általános Szerződési Feltételek és mindenkori 
mellékletei; 
 
2.3. Pénzvisszatérítés: a Termelő részére Aszály esetén megtérített, a Program 
Visszaigazolással összhangban meghatározott és kalkulált összeg. Aszály esetén a Megtérítés 
összege a Talajnedvesség Küszöbértéknél indul és sávosan kerül megfizetésre a termelő által 
Programban szereplő termékek vételárából 50.000 szemes zsákonként a két térítési 
periódusban együttesen legfeljebb 30.000.-Ft bruttó („Felső korlát”). A Programban szereplő 
Termékek beárazása és a referencia ár meghatározása a KWS kizárólagos joga a termelői árak 
alapulvételével. A Megtérítés a mindenkori magyar adójogszabályok alapján történik; 
 
2.4. Lekötött hektár: az a hektár mennyiség, amelyet a Termelő a jelentkezési lapon 
meghatároz és a Program Visszaigazolás tartalmaz; 
 
2.5. KWS viszonteladó: a KWS által felhatalmazott olyan személy, aki jogosult a Programban 
részt vevő Termékeket ajánlani és akitől a Termelő megvásárolhatja a Programban részt vevő 
termékeket; 
 
2.6. Időjárási adatforrás: Az időjárási adatok forrása az ERA5-Land óránkénti adatai. 
https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-land?tab=overview  
 
2.7. Talaj nedvességtartalma: A víztartalom mennyisége 1 köbméternyi talajban. A 
Szerződéssel érintett területeken meghatározott talajrétegben lévő nedvességtartalom a 
kockázatviselési idő alatt minden nap 14:00 órakor (UTC idő szerint) kerül rögzítésre az 
Időjárási adatforrás adatai szerint. 
 
2.8. Tényleges index: A kockázatviselési időszak alatt a talaj nedvességhiányának 
mértékét megadó százalékos érték.  
 

https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-land?tab=overview


2.9. Tényleges index számítása: Az Időjárási adatforrás segítségével először 
meghatározásra kerül a talajnedvesség napi értéke, amely az adott nap 20 éves átlagos 
talajnedvessége és az aznapi tényleges talajnedvesség értéke közötti különbség. A pozitív 
eredmény hiánynak minősül, negatív eredmény esetén nincs hiány a napi érték ebben az 
esetben nulla. 
A napi érték meghatározását követően meghatározásra kerül a talajnedvesség 
kockázatviselési időszak alatti átlagos értéke, amely a kockázatviselési időszak napi 
értékeinek számtani átlaga osztva a kockázatviselési időszak 20 éves átlagos 
talajnedvességével. 
 
A Tényleges index a talajnedvesség kockázatviselési időszak alatti átlagos értéke százalékos 
értékre átalakítva, egy tizedesjegyre kerekítve. 
 
2.10. Referencia index: A mellékletben meghatározott százalékos érték. Ha a Tényleges 
index magasabb, mint a Referencia index, bekövetkezik az aszály esemény.   
 
2.11. Aszály: ha a Tényleges index értéke magasabb, mint a Referencia index. 
 
2.12. Érintett terület: az a 25 km x 25 km-es terület, amelyen belül a Tényleges index és a 
Referencia index meghatározásra kerül. 
 
A területi felosztást a melléklet tartalmazza. 
 
2.13. Jelentkezési határidő:  
 
2.14. Jelentkezési időszak:  
 
2.15. Terület: a Termelő Lekötött hektárjai hosszúsági és szélességi körönként meghatározva 
az egyedi szerződésben. 
 
2.16. Program: a jelen Weather Shield Program 
 
2.17. Szerződés: a Felek közötti együttműködési feltételeket rögzítő dokumentum, amelyet a 
KWS küld el a Termelőnek és amelyet a Termelő aláírásával ellátva küld vissza a KWS 
számára. Az egyedi szerződés aláírásával és a KWS számára történő visszaküldésével létrejön 
a Termelő és a KWS közötti szerződéses kapcsolat az Weather Shield program 
vonatkozásában. A Felek rögzítik, hogy ezen kívül az egyedi szerződés további jogviszonyt 
nem hoz létre közöttük. 
 
2.18. A Szerződés tartama: A Szerződés határozott idejű, 2023. január 1-jétől 2023. 
december 31. napjáig tart. A KWS két különálló időszakban 2023. május 1-jétől 2023. június 
15-ig, valamint 2023. június 16-tól 2023. július 31-ig értékeli ki az aszály eseményeket és 
biztosít a Szerződés és az ÁSZF szerint pénzvisszatérítést.  
 
2.19. Program Termék: a Szerződésben meghatározott azon KWS termékek, amelyeket a 
meghatározott mennyiségben / értékben a Termelőnek meg kell vásárolnia a 
Pénzvisszatérítés érdekében. 
 
2.20. Megszüntetési Esemény: olyan esemény, amely akkor következik be, amikor a Termelő 
kilép a Programból, vagy a Program Futamidő utolsó napja, vagy az a nap, amikor a készpénz 
megtérítésre kerül. 
 



2.21. Referencia ár: a KWS által meghatározott ár, amelyen a Programban részt vevő 
termékeket elszámolja.   

 
3. A Termelő jogai és kötelezettsége 
 
3.1. Annak érdekében, hogy a Termelő részt vehessen a Programban, a Szerződés megkötésével 
egyidejűleg vagy azt követően legkésőbb 4 héten belül 
 

3.1.1. fel kell vennie egy földterületet a Programba a Jelentkezési Időszak alatt (hektár, 
koordináták, település neve); 
 
3.1.2. ellenőriznie kell, hogy a Program Visszaigazolásban a vele kapcsolatos szereplő 
részletek teljeskörűek, pontosak és naprakészek; 
 
3.1.3. a Termelőnek a 2.19. pont szerinti értékű és mennyiségű vásárlást kell eszközölnie. 
 
3.1.4. a Termelő számlamásolatok megküldésével köteles igazolni a KWS termékek 2.19. pont 
szerinti értékű és mennyiségű vásárlását. 

 
4. A KWS kötelezettségei 
 
4.1. A Jelentkezési Időszakot követő 5 napon belül a KWS e-mailben tájékoztatja a termelőt arról, 
hogy a Termelő felvételre került a Programba, és megküldi a Termelő számára a Szerződés okiratot.  
 
4.2. Amennyiben Aszályesemény következik be, a KWS a jelen Általános Szerződési Feltételek 
rendelkezései szerint nyújt Pénzvisszatérítést a termelőnek, függetlenül attól, hogy mekkora a 
Termelőnél jelentkező terméskiesés. 
 
4.3. A KWS a Program Futamidő után legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja a termelőt, amennyiben 
Aszályesemény következett be. A Program Futamidő két részre oszlik, 2023. május 1-jétől 2023. 
június 15-ig, valamint 2023. június 16-tól 2023. július 31-ig, és mindegyik időszakra a KWS külön-
külön vizsgálja az aszály esemény bekövetkezését. Mindegyik időszakban legfeljebb egy-egy aszály 
esemény után történik pénzvisszatérítés, és ennek összege a maximális pénzvisszatérítés összegének 
időszakonként legfeljebb 50 – 50 %-a.  
 

A kifizetésre kerülő Pénzvisszatérítést a KWS időszakonként az alábbi számítással határozza meg, 
amely azonban időszakonként nem haladhatja meg a Felső korlát 50%-át, a teljes 
szerződéses időszakban pedig nem haladhatja meg a Felső korlát 100%-át: 

Ha a Tényleges index 

 nagyobb mint a Referencia index, de nem nagyobb mint a Referencia index 3%-kal növelt értéke, 
a Pénzvisszatérítés a Termelő által a Program keretében megvásárolt termék minden zsákja után 
3.000.-Ft; 

 nagyobb, mint a Referencia index 3%-kal növelt értéke, de nem nagyobb mint a Referencia index 
6%-kal növelt értéke, a Pénzvisszatérítés a Termelő által a Program keretében megvásárolt 
termék minden zsákja után 6.000.-Ft; 

 nagyobb, mint a Referencia index 6%-kal növelt értéke, de nem nagyobb mint a Referencia index 
9%-kal növelt értéke, a Pénzvisszatérítés a Termelő által a Program keretében megvásárolt 
termék minden zsákja után 9.000.-Ft; 



 nagyobb, mint a Referencia index 9%-kal növelt értéke, de nem nagyobb mint a Referencia index 
12%-kal növelt értéke, a Pénzvisszatérítés a Termelő által a Program keretében megvásárolt 
termék minden zsákja után 12.000.-Ft; 

 nagyobb, mint a Referencia index 12%-kal növelt értéke, a Pénzvisszatérítés a Termelő által a 
Program keretében megvásárolt termék minden zsákja után 15.000.-Ft; 

 
 
4.5. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján Pénzvisszatérítés jár, úgy arra a 
Program Futamidő végét követő legfeljebb 30 napon belül kerül sor. A Pénzvisszatérítésre 
vonatkoznak a jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben meghatározott korlátozások és fenntartások. 
 
4.6. A kétségek elkerülése érdekében a KWS fenntartja magának a jogot, hogy visszatartsa a 
Pénzvisszatérítést, hacsak és amíg a termelő nem ad teljes és pontos információt a KWS 
megelégedésére, saját mérlegelése szerint, hogy a Termelő elérte a meghatározott költségmértéket, 
és betartotta a jelen Általános Szerződési Feltételek és a Szerződés feltételeit. 
 
5. Időjárás 
 
5.1. A programra vonatkozó minden időjárási információt a 2.6 pont szerinti adatforrásokból szerzi be 
a KWS. Az adatok felhasználásával megállapítható, hogy történt-e valamilyen Aszály esemény. Az 
adatok felhasználása során a csapadékmennyiség küszöbértékének megállapításához történelmi 
trendeket is modelleztek. 
 
5.2. A KWS által a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján vagy azzal kapcsolatban szolgáltatott 
időjárási adatok valószínűségeken alapulnak, és csak tájékoztató jellegűek. A KWS-t semmilyen 
esetben sem terheli felelősséget a Termelőnek az esetleges veszteségekért, károkért, 
kötelezettségekért, költségekért, amilyen mértékben előfordulhat, hogy a Termelő az adatok 
felhasználásával vagy az ilyen időjárási információkra való hivatkozással kapcsolatban szenved. 
 
6. Kapcsolattartás 
 
6.1. A Termelő tudomásul veszi, hogy a KWS azon az e-mail címen tartja vele a kapcsolatot, ahonnan 
az Weather Shield programba való jelentkezés érkezett. Amennyiben a termelő más címen kíván 
kapcsolatot tartani azt írásban jeleznie kell a KWS részére. 
 
6.2. Az új kapcsolattartási cím visszaigazolásáig a régi címen folyik a kommunikáció. 
 
7. Kizárások  
 
7.1. Katonai jellegű események 
 
7.1.1. A KWS nem nyújt Pénzvisszatérítést, ha az aszály esemény bekövetkezése közvetlenül vagy 
közvetve katonai jellegű események következménye vagy azokhoz kapcsolódik: 
 
7.1.1.1. háború, invázió, ellenséges cselekmények vagy ellenségeskedések (függetlenül attól, hogy 
háborút hirdettek-e vagy sem) és az ellenségeskedés következményei, aknák, torpedók, bombák vagy 
egyéb háborús fegyverek, polgárháború, sztrájk vagy polgári zavargás; 
 
7.1.1.2. termény elidegenítése (jövőbeni betakarítás) bármely törvényesen felállított hatóság általi 
elkobzás vagy rekvirálás eredményeként; (a jövőbeni termés megsemmisítése vagy megrongálása) 
katonai vagy polgári hatóságok utasítására; 



 
7.1.1.3. állami szervek és önkormányzati szervek jogellenes cselekményei vagy tétlenségei, ideértve 
illegális dokumentumok és végzések kiadását is; 
 
7.1.1.4. lázadás, katonai vagy népfelkelés, zavargás, forradalom, olyan mértékű vagy létszámú 
nyilvános zavargás, amely felkelésnek, hatalombitorlásnak vagy hadiállapotnak tekinthető, ostrom, 
vagy bármilyen esemény vagy ok, amely hadiállapot vagy ostromállapot kihirdetését eredményezte; 
 
7.1.1.5. a fegyverhasználat, robbantás, vagy más olyan cselekmény, amely emberi életet vagy 
egészséget veszélyeztet, vagy jelentős vagyoni kárt vagy más súlyos következményt okoz, ha az ilyen 
cselekményt a közbiztonság megsértésére, a lakosság megfélemlítése, katonai konfliktus, nemzetközi 
bonyodalom kiprovokálása céljából követték el, vagy azzal a céllal, hogy az állami hatóságok vagy 
önkormányzati szervek, e szervek tisztségviselői, állampolgári egyesületek, jogi személyek 
döntéshozatalát befolyásolják, vagy intézkedést megtegyenek, vagy megtagadjanak, vagy felhívják a 
nyilvánosság figyelmét a terrorista bizonyos politikai, vallási vagy egyéb nézeteire 
(terrorcselekmény). Ez a kizárás vonatkozik a terrorcselekmény ellenőrzésével, megelőzésével, 
feltartóztatásával vagy bármely más, terrorcselekményhez kapcsolódó intézkedéssel kapcsolatban 
okozott vagy felmerülő veszteségre, kárra, költségre is. 
 
7.2. Nukleáris események 
 
7.2.1. A KWS nem teljesít Pénzvisszatérítést, ha az aszály eseményt közvetlenül vagy közvetve az 
alábbi események, annak következményei vagy összefüggése okozták: 
 
7.2.2. a nukleáris energia, a sugárzás és a radioaktív szennyezés hatásával kapcsolatos kockázatok 
 
7.2.3. az atomenergia bármilyen formájú közvetlen vagy közvetett hatása - atomrobbanás, sugárzás 
vagy radioaktív szennyezés –, amely bármilyen atomenergia alkalmazáshoz és hasadóanyagok 
felhasználásához kapcsolódik; 
 
7.2.4. közvetlenül vagy közvetve vagyontárgyak megrongálásából és/vagy megsemmisüléséből 
eredő károk, amelyeket a következők okoztak vagy növeltek: 
– az ionizáló sugárzás vagy bármely nukleáris fűtőanyag vagy hulladék radioaktivitásából, vagy 
nukleáris üzemanyag égetéséből származó szennyeződés hatásai; 
– bármely atomreaktor vagy más nukleáris blokk vagy azok nukleáris alkatrészeinek radioaktív, 
mérgező, robbanásveszélyes vagy egyéb veszélyes vagy szennyező tulajdonságainak hatásai; 
– bármely katonai fegyver, amely atom- vagy maghasadást és/vagy fúziót vagy más hasonló 
reakciót vagy radioaktív erőket vagy anyagokat használ. 
 
7.3. Egyéb kizárások 
 
7.3.1. A KWS nem teljesít Pénzvisszatérítést a robbanóanyagok (dinamit, TNT stb.), tűzijátékok, 
lőszerek és egyéb gyors exoterm reakciójú kémiai vegyületek vagy anyagkeverékek Termelő általi 
gyártásával, tárolásával, szállításával, használatával kapcsolatos kockázatokra. 
 
7.3.2. A KWS nem teljesít Pénzvisszatérítést a vulkáni tevékenység vagy kitörés által okozott vagy 
súlyosbított időjárási körülmények változásaihoz kapcsolódó aszályeseményekre. 
 
7.3.3. A KWS nem teljesít Pénzvisszatérítést, ha a Termelő aszályeseménye olyan eseményhez 
kapcsolódik, amely a Szerződés kezdete előtt vagy lejárta után következett be. 
 



7.3.4. A KWS nem teljesít Pénzvisszatérítést, amennyiben ennek nyújtása, a követelés kifizetése a 
KWS-t az Egyesült Nemzetek határozatai vagy az Európai Unió vagy az Amerikai Egyesült Államok 
kereskedelmi és gazdasági szankciói, törvényei vagy rendelkezései értelmében foganatosított, a KWS-
t vagy a Termelőt érintő szankciókra, tilalmakra vagy korlátozásokra vezethető vissza feltéve, hogy ez 
nem sért semmilyen előírást vagy konkrét nemzeti törvényt. 
 
8. A visszatérítéssel kapcsolatos információk 
 
8.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Termelő az "WEATHER SHIELD" program 
alapján visszatérítésre lesz jogosult, arról a KWS tájékoztatja a termelőt. A Termelő a tájékoztatásban 
meghatározott határidőn belül írásban köteles tájékoztatni a KWS-t, hogy a KWS mely bankszámlára 
utalhatja a visszatérítés összegét. 
 
8.2. A Termelő az e számlaszámra való fizetést a saját kezeihez való fizetésnek ismeri el. A Termelő 
tudomásul veszi, hogy a KWS az esetleges kifizetéseket az esedékességüktől számított legfeljebb 30 
napon belül teljesíti. 
 
9. Weather Shield feltételek 
 
9.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a "WEATHER SHIELD" feltételei 
bekövetkeznek és a KWS visszatérítési kötelezettsége hatályba lép, úgy a Szerződés és a jelen ÁSZF 
rendelkezéseit kell együttesen alkalmazni. 
 
9.2. A KWS tájékoztatja a Termelőt az általános forgalmi adó megfizetési kötelezettségével és a 
visszatérítési joggal kapcsolatban az alábbiakról: mivel a levonható előzetesen felszámított adó 
összegét meghatározó tényezőkben utólag, az adólevonási jog keletkezését követően változás 
következik be, és ennek eredményeként az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege 
csökken, a Termelő a különbözetet köteles a fizetendő adó összegét növelő tételként figyelembe 
venni. Mivel az Áfa törvény kógens szabályai alapján a "WEATHER SHIELD" program alapján juttatott 
pénzvisszatérítés ilyen tételnek minősül, így, amennyiben a Termelő az általános forgalmi adó 
szempontjából adóalany, továbbá, amennyiben áfa levonási joga kapcsolódott az eredeti 
termékbeszerzéshez, a "WEATHER SHIELD" program alapján a KWS által teljesítendő 
pénzvisszatérítéskor az erre jutó, korábban levont általános forgalmi adó tétel korrigálnia kell az 
adóhatóság felé a vonatkozó adójogszabályokban meghatározott módon és határidőben. 
 
9.3. A Termelő tudomásul veszi, hogy a bejelentés elmaradásáért vagy késedelmes megtételéért a 
KWS-t sem jogi, sem anyagi felelősség nem terheli, továbbá, az esetleges pótlék vagy a bejelentéssel 
kapcsolatos egyéb összegek megfizetése is kizárólag a termelőt terheli. 
 
9.4. Az ÁSZF és a felek közötti egyedi Szerződés  mindaddig érvényes, ameddig a Termelő részt vesz a 
"WEATHER SHIELD" programban. 
 
10. Vegyes rendelkezések 
 
10.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a Termelő Jelentkezésének a napján 
lép hatályba. 
 
10.2. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a jelen szerződésből vagy annak 
megszegéséből, felbontásából vagy érvénytelenségéből eredően vagy azzal kapcsolatban bármilyen 
jogvita, ellentét vagy követelés keletkezik, úgy azzal kapcsolatban a KWS székhelye szerinti illetékes 
Bíróság rendelkezik kizárólagos jogi illetékességgel. 
 



10.3. A jelen szerződés alapján nem tekinthető egyik fél által sem a jelen szerződés megszegésének 
az a meghiúsulás vagy mulasztás, és nem alapozza meg egyik Szerződő Fél felelősségét sem, ha az 
rajtuk kívülálló ok (vis maior, háború, lázadás, sztrájk, tűzvész, vihar, áradás, rendkívüli időjárási 
viszonyok, földrengés, természeti katasztrófa, szállítási nehézségek, kormányzati intézkedések – 
ideértve a bírói döntéseket is) miatt következett be, és nem terheli őket gondatlanság sem. A vis 
maiorról és annak megszűnéséről haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni. A vis maior 
megszűnése után a jelen szerződésben szabályozott jogok és kötelezettségek ismét hatályosak 
lesznek. 
 
10.4. A jelen szerződés tartalmát és feltételeit szigorúan titokban tartják a Szerződő Felek mind a 
szerződés időtartama alatt, mind pedig megszűnését követően. A felek minden bizalmas információt, 
amely a másik féltől származik, vagy tőle szereztek – a továbbiakban az Információ – szigorúan 
bizalmasan kezelnek, így különösen. 
 
10.4.1. A felek szigorúan titokban tartják az Információt, amelyet a másik fél hozott a tudomására a 
jelen szerződés alapján, és ezt az Információt nem használják fel sem kereskedelmi, sem technikai 
vagy egyéb célra, azon kívül, amely jelen szerződésben meghatározásra került. A Felek továbbá 
vállalják, hogy csak azokat a munkavállalóikat és egyéb, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos 
személyeket tájékoztatják az Információról, akik a jelen szerződésben meghatározott tevékenységgel 
kapcsolatban közvetlenül érintettek. 
 
10.4.2. A fenti kötelezettség nem korlátozza a Feleket abban, hogy az Információ azon részét közzé 
tegyék, 
 

10.4.2.1. amely a közzététel idején már – nem a Felek hibájából – közismert, 
10.4.2.2. amelyről a Fél bizonyítani tudja, hogy a közzétételt megelőzően már a birtokában 
volt és sem közvetlenül, sem közvetve a nem a másik féltől származik, 
10.4.2.3. amely olyan harmadik személytől származik, aki jogszerűen jutott annak birtokába 
és azt nem valamelyik Féltől szerezte. 

 
10.4.3. A Felek az Információt biztonságos helyen tartják, és minden szükséges intézkedést 
megtesznek annak érdekében, hogy az ne kerüljön nyilvánosságra. 
 
10.5. Minden, a jelen szerződésben szabályozott tárgykörben a felek között kötött korábbi szerződés 
és Általános Szerződési Feltételek a jelen szerződés a termelő jelentkezésének visszaigazolásának a 
napján hatályát veszti. 
 
10.6. A jelen szerződésben meghatározott ügylettel kapcsolatban sajtónyilatkozatot tenni, 
közleményt kiadni, reklámozni stb., a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet. 
 
10.7. A jelen szerződés csak írásban módosítható, változtatható meg vagy egészíthető ki, és a jelen 
szerződés szerinti módosítások, változtatások, kiegészítések vagy megállapodások csak azt követően 
válnak érvényessé és hatályossá, miután a Szerződő Felek aláírták azokat. 
 
10.8. Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak 
bizonyul, ez a szerződés további részének érvényességét vagy végrehajthatóságát nem befolyásolja. 
 
10.9. Kivéve, ha a jelen szerződés ellentétes rendelkezést tartalmaz, a jelen szerződés kötelező 
érvényű a Szerződő Felekre, azok jogutódaira és engedményeseire, és azok javát szolgálja. Semelyik 
Fél nem engedményezheti a jelen szerződés szerinti jogát, illetve nem ruházhatja át kötelezettségét, 
hacsak a Szerződő Felek írásban másképp meg nem egyeznek. 
 



10.10. A Szerződő Felek általánosságban vállalják, hogy a másik fél indokolt kérésére időről-időre 
aláírnak és átadnak minden olyan dokumentumot, átruházást és engedményezést, valamint 
megtesznek minden olyan további intézkedést, amely a jelen szerződés feltételei alapján szükséges 
lehet a jelen szerződés céljainak teljesülésére. 
 
10.11. A jelen szerződés bármelyik rendelkezéséről – ráutaló magatartással vagy másként – történő 
lemondás nem minősül bármelyik másik rendelkezésről történt lemondásnak (akár hasonló jellegű 
az, akár nem), sem pedig végérvényes jogfeladásnak, hacsak ezt a Szerződő Felek által cégszerűen 
aláírt, rájuk nézve kötelező erejű okirat kifejezetten így nem írja elő. 
 
10.12. A jelen szerződésre és a Szerződő Felek között létrejött jogviszonyra a Polgári Törvénykönyv 
(2013. évi V. törvény) az irányadó és annak megfelelően kell értelmezni azokat. 
 
10.13. A Termelő tudomásul veszi, hogy a KWS bármikor egyoldalúan, azonnali hatállyal, 
Pénzvisszatérítési kötelezettség nélkül felmondhatja a jelen szerződést, amennyiben az 
adójogszabályok olyan módon változnak, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek kiadását 
követően, a jelen szerződés alapján nyújtandó Pénzvisszatérítésre kedvezőtlenebb szabályozást 
nyújt, vagy az arra illetékes hatóság (NAV, NGM) olyan kötelező érvnyű állásfoglalást vagy 
iránymutatást ad ki, ami alapján a jelen szerződésben foglalt tevékenység a KWS-re nézve nem, vagy 
csak jelentősen hátrányosabb körülmények között folytatható. 
 
11. Adatkezelés és adatvédelmi kikötések 
 
11.1 A Termelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéses jogviszonyban személyes adat kezelésére 
kizárólag a jelen szerződés teljesítése érdekében (cél), az ahhoz szükséges mértékben kerül sor.   
 
11.2 Felek vállalják, hogy szerződéses jogviszonyukban a személyes adatok kezelése során az 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (Általános adatvédelmi rendelet, 
röviden: GDPR) rendelkezései alapján járnak el.   
 
11.3 A felek jogosultak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján, jogos érdekre tekintettel a 
másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail-cím, munkakör, 
munkavégzési hely) kezelni.  
 
11.4 Mindkét fél köteles a GDPR 14. cikkének megfelelően tájékoztatót előkészíteni a másik fél 
kapcsolattartója számára a jelen szerződés teljesítése körében végzett személyes adatkezelésről.  
 
Felek vállalják, hogy a másik szerződő fél által előkészített és hozzájuk eljuttatott tájékoztatót 
kapcsolattartó munkavállalójuk számára átadják. A tájékoztató átvételét munkavállalójuk aláírásával 
igazolják és az aláírt tájékoztatót a másik szerződő fél számára visszaküldik. Ez az igazolás jelen 
szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Felek kötelesek továbbá az érintettek személyében 
beálló változásról előzetesen tájékoztatni a jelen pontban foglaltaknak megfelelően. 
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek 2022 …………………. napjától a módosításukig vagy 
visszavonásukig hatályosak. 


