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FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS
továbbiakban: Megállapodás,
mely létrejött egyrészről a
Székhelye:
Levelezési címe:
Számla fogadási címe:
Számlavezető pénzintézete:
SWIFT (BIC):
IBAN Számlaszáma:
A társaság statisztikai szám:
Adószáma:
Cégbíróság és cégjegyzék száma:
…………………………………………………………………,

mint

Igénylő/Földgázelosztói

engedélyes, (továbbiakban: Igénylő/Elosztói engedélyes)
másrészről a FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Székhelye:

8600 Siófok, Tanácsház u. 5.

Levelezési címe:

8600 Siófok, Tanácsház u. 5. (Pf. 102.)

Számlavezető pénzintézete:

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

SWIFT (BIC):

INGBHUHB

IBAN Számlaszáma:

HU08 1370 0016 0420 0013 0000 0000

Számla fogadási címe:

FGSZ Zrt. Számvitel és Adó 8601 Siófok Pf. 8.

A társaság statisztikai számjele:

12543331-4950-114-14

Adószáma:

12543331-2-14

Cégbíróság és cégjegyzék száma: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága,
Cg: 14-10-300230
mint Szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyes (továbbiakban: FGSZ Zrt.),
a továbbiakban külön-külön: „Fél”, együtt: „Felek” - között alulírott helyen és időben az
alábbi feltételekkel:
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ELŐZMÉNYEK
(Felek közötti egyeztetésekre, Igénylő/Elosztói engedélyes elfogadó nyilatkozatára
való hivatkozások)
(A négy változatból az igénynek megfelelő változatot kell szerepeltetni.)
1-es változat, amennyiben Elosztói engedélyes igényére új kiadási pont létesül vagy
meglévő kiadási pont kapacitásbővítése történik.
Az Elosztói engedélyes fejlesztési hozzájárulást köteles fizetni az FGSZ Zrt. részére
Elosztói engedélyes igényére létesítendő új kiadási pont létesítéséhez/meglévő
kiadási pont kapacitásbővítéséhez.
{Az Elosztói engedélyes részéről fizetendő egyszeri fejlesztési hozzájárulás
mértékének meghatározása a 13/2016 (XII.20.) MEKH rendelet 4. melléklet IV.
pontjában levezetett számítási metodikával megegyező módon történik, az előre
jelzett éves többlet nem megszakítható kapacitások számtani átlagának figyelembe
vételével.}
2-es változat, kiadási pont nyomáscsökkentése/növelése esetén
Az Igénylő/Elosztói engedélyes fejlesztési hozzájárulást köteles fizetni az FGSZ Zrt.
részére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által {dátum}-án kiadott
szállítási
rendszerüzemeltetői
működési
engedélyben/működési
engedélymódosításban foglalt, a ……… gázátadó állomást érintő kiadási
nyomáscsökkentés/növelés műszaki feltételeinek FGSZ Zrt. általi biztosításához.
3-es változat, Igénylő/Elosztó engedélyes folyamatos ellátása esetén
Az Igénylő/Elosztói engedélyes fejlesztési hozzájárulást köteles fizetni a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 94. § (7) bekezdése alapján, az FGSZ Zrt.
karbantartási munkáinak gázszüneteltetés nélküli elvégzéséhez szükséges
technológiai átalakítás megvalósításához.
4-es változat, Igénylő/Elosztói engedélyes egyedi igénye alapján technológiai
átalakítás esetén
Az Igénylő/Elosztói engedélyes fejlesztési hozzájárulást köteles fizetni a ……
gázátadó állomást érintő, a Igénylő/Elosztói engedélyes egyedi igénye alapján
felmerült technológiai átalakítás / < egyéb > FGSZ Zrt. általi megvalósításához.
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A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
(A négy változatból az igénynek megfelelő változatot kell szerepeltetni.)
1-es változat, amennyiben Elosztói engedélyes igényére új kiadási pont létesül vagy
meglévő kiadási pont kapacitásbővítése történik.
Jelen Megállapodás alapján Elosztói engedélyes fejlesztési hozzájárulást fizet meg
az FGSZ Zrt. részére, amely az FGSZ Zrt. a ………. gázátadó állomás, kiadási pont
megvalósítása érdekében szükséges, a jelen Megállapodásban foglalt gázátadó
állomás/kiadási pont (a továbbiakban: „Beruházás”) megvalósítására fordít.
2-es változat, kiadási pont nyomáscsökkentése/növelése esetén
Jelen Megállapodás alapján Igénylő/Elosztói engedélyes fejlesztési hozzájárulást
fizet meg az FGSZ Zrt. részére, amelyet az FGSZ Zrt. a ………. gázátadó állomáson
a kiadási nyomás csökkentése / növelése érdekében szükséges, a jelen
Megállapodásban foglalt technológiai átalakítás (a továbbiakban: „Beruházás”)
megvalósítására fordít.
3-es változat, Igénylő/Elosztói engedélyes folyamatos ellátása esetén
Jelen Megállapodás alapján Igénylő/Elosztói engedélyes fejlesztési hozzájárulást
fizet meg az FGSZ Zrt. részére, amelyet FGSZ Zrt. a ………. gázátadó állomáson a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 94. § (8) bekezdése alapján, az FGSZ Zrt.
karbantartási munkáinak gázszüneteltetés nélküli elvégzéséhez szükséges
technológiai átalakítás megvalósítására (továbbiakban: „Beruházás”) fordít.
4-es változat, amennyiben Igénylő/Elosztói engedélyes egyedi igénye alapján
technológiai átalakítás történik
Jelen Megállapodás alapján az Igénylő/Elosztói engedélyes fejlesztési hozzájárulást
fizet az FGSZ Zrt. részére, amelyet FGSZ Zrt. a ………. gázátadó állomáson {az
Igénylő/Elosztói engedélyes egyedi igénye} (a továbbiakban: „Beruházás”)
megvalósítására fordít.

2. IDŐBELI HATÁLY
(A négy változatból az igénynek megfelelő változatot kell szerepeltetni.)
1-es és 2-es változat, amennyiben Elosztói engedélyes igényére új kiadási pont
létesül vagy meglévő kiadási pont kapacitásbővítése történik vagy kiadási pont
nyomáscsökkentése/növelése esetén.
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Előfeltétel
Jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a szállítási
rendszerüzemeltetői működési engedély (az „Engedély”) módosításával a Hivatal
hozzájárul a földgázszállító rendszer ……………………………………………
állomással/kiadási ponttal történő bővítéséhez/kiadási pont nyomáscsökkentéséhez
vagy növeléséhez, és az az FGSZ Zrt. rendelkezésére áll.
Legkésőbb: …………………………

2.2.

A fenti előfeltétel teljesüléséről a tudomásszerzéstől számított öt (5) munkanapon
belül az FGSZ Zrt. köteles az Elosztói engedélyest/Igénylőt írásban értesíteni.

2.3.

Amennyiben az előfeltétel legkésőbb ………………………ig nem teljesül, és Feleknek
nem sikerül új határidőben megállapodniuk az alábbi 2.5. pont szerint, a jelen
Megállapodás nem lép hatályba. Az előfeltétel 2.1. pontban írt teljesülési
határidejének eredménytelen elteltéről a FGSZ Zrt. köteles az Elosztói
engedélyest/Igénylőt írásban értesíteni.

2.4.

Amennyiben az előfeltétel teljesül, a Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésének
az előfeltétel teljesülési időpontját tekintik.

2.5.

Amennyiben fentiekben meghatározott határidő eltelte előtt az FGSZ Zrt. számára
nyilvánvalóvá válik, hogy az előfeltétel a 2.1 pont szerinti határidőn belül nem fog
teljesülni, a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles az Elosztói
engedélyessel/Igénylővel tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy az előfeltétel
teljesülésének határidejét írásban módosítsák. Ebben az esetben a
…………………… pontban rögzített határidők helyett a Felek új határidőben
állapodnak meg.

2.6.

A következő rendelkezések a jelen Megállapodás hatályba lépését megelőzően is
kötik a Feleket: ………………………. pont.

3-as és 4-es változat, minden egyéb esetben
A Megállapodás a Felek aláírásával jön létre és a lép hatályba.

3. A FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGE, ÁTUTALÁSI FELTÉTELEK
3.1.

Az Igénylő/Elosztói engedélyes kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás
megvalósításához egyszeri fejlesztési hozzájárulást (továbbiakban: „Hozzájárulás”)
fizet az FGSZ Zrt. részére, amelynek összege a Beruházás megvalósításának az
FGSZ Zrt. által becsült összege alapján került meghatározásra.
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A Hozzájárulás összege …………………………….,- Ft + áfa,
…………………………………………..….. forint + áfa.
3.2.

3.3.

azaz

Az FGSZ Zrt. tudomásul veszi és kötelezettségként vállalja, hogy a Hozzájárulást
kizárólag az 1. számú mellékletben meghatározott műszaki tartalom szerinti
Beruházás megvalósítására fordítja a Megállapodás szerinti határidő betartásával.
A Hozzájárulás összege az 1. számú mellékletben meghatározott Beruházás
megtervezésének és megépítésének, a Beruházás lebonyolításának, illetve a
kapcsolódó valamennyi engedély, jogosultság megszerzésének nettó költségeire
nyújt fedezetet.

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK
4.1.

A jelen Megállapodás hatályba lépését követő 15 napon belül az FGSZ Zrt. a 3.1.
pontban meghatározott Hozzájárulás összegéről előlegbekérő levelet állít ki és jelen
Megállapodás csatolásával benyújtja az Igénylő/Elosztói engedélyes számlafogadási
címére.

4.2.

Az Igénylő/Elosztói engedélyes a Hozzájárulás összegét az előlegbekérő levél
alapján annak kiállításától számított 15 napon belül, banki átutalással köteles az
FGSZ Zrt. részére átutalni.. Amennyiben a teljesítésre nyitva álló fizetési határidő
napja banki munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő banki munkanapon kell a
fizetésnek megtörténnie.
Az Igénylő/Elosztói engedélyes fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek,
amikor az előlegbekérő levélen szereplő, a Hozzájárulás teljes összege FGSZ Zrt.
bankszámláján jóváírásra kerül.
Az FGSZ Zrt. az átutalt Hozzájárulás összegéről a mindenkor hatályos jogszabályok
szerint előlegszámlát állít ki és küld meg Igénylő/Elosztói engedélyes részére.

4.3.

Amennyiben a Megállapodás alapján az Igénylő/Elosztói engedélyes a Hozzájárulást
annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik, és köteles a lejárt
összegre, a késedelem idejére, azaz a fizetési határidő napját követő naptól a
tényleges fizetés napjáig a Ptk. 6:155 § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot
fizetni.
Az Igénylő/Elosztói engedélyes köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot az FGSZ
Zrt. írásbeli felszólításának kiállítását követő 8 napon belül az FGSZ Zrt. részére
banki átutalással megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe
vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a Felek.
A késedelmi kamat fizetésének pénzneme HUF.
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4.4.

Amennyiben az Igénylő/Elosztói engedélyes a Hozzájárulás átutalásával a fizetési
határidőt követő harminc (30) napot meghaladó késedelembe esik, az FGSZ Zrt. a
fizetésre öt (5) munkanapon belül írásbeli felszólítást küld. Amennyiben a
Igénylő/Elosztói engedélyes fizetési kötelezettségét ezután sem teljesíti, az FGSZ Zrt.
a fenti írásbeli felszólítás átadását követő huszadik (20.) munkanaptól jogosult jelen
Megállapodástól és a Beruházás megvalósításától azonnali hatállyal elállni.

4.5.

Az FGSZ Zrt. a Beruházás megvalósítása során a Beruházás egészének vagy
bizonyos részeinek létesítésére megfelelő képesítéssel rendelkező harmadik
személyekkel, alvállalkozókkal szerződést köthet, anélkül, hogy ez a
Megállapodásból származó kötelezettségeit bármilyen módon korlátozná.

5. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
Az FGSZ Zrt. vállalja, hogy a Megállapodás alapján átutalásra kerülő Hozzájárulásból
……………………. időpontig/ (vagy, amennyiben a beruházás MEKH engedély
köteles) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről kiadott
szállítási rendszerüzemeltetői engedélymódosítás kézhezvételét követő ………
napon belül, várhatóan ………….. időpontig, az 1. sz. mellékletben meghatározottak
szerinti Beruházást megvalósítja.
6. TULAJDONLÁS
A Felek megállapodnak abban, hogy a megvalósult Beruházás a létesítmény
aktiválásától az FGSZ Zrt. tulajdona lesz, tekintettel arra, hogy a Megállapodás
alapján megvalósuló létesítmény elválaszthatatlan alkotó részét képezi az FGSZ Zrt.
szállítóvezeték rendszerének attól a pillanattól, hogy azzal a fizikai összekapcsolása
megtörténik.

7. EGYÉB KIKÖTÉSEK, ELSZÁMOLÁS, VÉGSZÁMLA
7.1.

Az FGSZ Zrt. biztosítja az Igénylő/Elosztói engedélyes részére, a Beruházás
megvalósítása során, a helyszíni szemléken való részvételt.

7.2.

A Felek a beruházás aktiválását (pénzügyi üzembe helyezését) követő harminc (30)
napon belül, a Beruházás tényleges bekerülési költségét Felek cégjegyzésre jogosult
képviselői által aláírt jegyzőkönyvben rögzítik.

7.3.

A Felek megállapodnak abban, hogy az 7.2. pont szerinti Jegyzőkönyv Felek által
történő aláírását követően,a Beruházás tényleges bekerülési költsége, és a 3.1.
pontban foglalt Hozzájárulás összegének különbözetét az alábbiak szerint rendezik:

7.3.1. Amennyiben a Beruházás tényleges bekerülési költsége a 3.1. pontban foglalt
Hozzájárulás összegét nem éri el, akkor a Beruházás tényleges bekerülési
Fejlesztési Megállapodás
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költségéről az FGSZ végszámlát állít ki, amelynek összegét csökkenti az
Igénylő/Elosztói engedélyes által átutalt Hozzájárulás előleg összegével. A
különbözetet a végszámla kiállítását követő 15 naptári napon belül FGSZ visszautalja
az Igénylő/ Elosztói engedélyes számára. A visszautalt összeg után Igénylő/Elosztói
engedélyest kamat nem illeti meg.
7.3.2. Amennyiben a Beruházás tényleges bekerülési költsége a 3.1. pontban foglalt
Hozzájárulás összegét meghaladja, akkor a Beruházás tényleges bekerülési
költségéről az FGSZ Zrt. végszámlát állít ki, amely összegét csökkenti az
Igénylő/Elosztói engedélyes által átutalt Hozzájárulás előleg összegével. A
különbözetet az Igénylő/Elosztói engedélyes köteles a végszámla kiállításától
számított 15 naptári napon belül FGSZ Zrt. részére átutalni.
7.3.3. A költségek elszámolása az FGSZ Zrt.-nek a Megállapodás 1. sz. mellékletében
meghatározott Beruházás megvalósítása érdekében felmerült költségei, ráfordításai,
a vállalkozók, beszállítók szerződései, illetve számlái, az FGSZ Zrt. belső számviteli
bizonylatai alapján történik.
7.4.

Amennyiben a fizetésre nyitva álló határidő napja banki munkaszüneti napra esik,
akkor az azt követő első banki munkanapon kell a fizetésnek megtörténnie.
A fizetésre kötelezett Fél fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor
a végszámla teljes összege a másik Fél bankszámláján jóváírásra kerül.
A végszámlán minden esetben fel kell tüntetni a jelen Megállapodás számát, SAP
azonosítóját.

7.5.

Amennyiben a Megállapodás alapján a fizetésre kötelezett Fél a végszámla összegét
annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik, és köteles a lejárt
összegre, a késedelem idejére, azaz a fizetési határidő napját követő naptól a
tényleges fizetés napjáig a Ptk. 6:155 (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot fizetni
a másik Fél részére.
A fizetésre kötelezett Fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a másik fél
írásbeli felszólításának kiállítását követő 8 napon belül a másik Fél részére banki
átutalással megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év
figyelembevételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a Felek.
A késedelmi kamat fizetésének pénzneme HUF.

7.6.

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 7.2. szerinti Szerződés
módosítás mindkét Fél részéről történő aláírását követően a Beruházással
összefüggésben az FGSZ Zrt. hatósági engedélyezési vagy egyéb hatósági díj
megfizetésére kötelezett, azt az Igénylő/Elosztói engedélyes, az FGSZ Zrt. számlája
ellenében köteles az FGSZ Zrt. részére megfizetni. A számla fizetési határideje a
számla kiállítását követő 15. naptári nap. Egyéb fizetési feltételek a 7. pont szerintiek.
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8. MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
Ezen Megállapodást a Felek csak közösen, írásban, cégjegyzésre jogosult
képviselőik aláírásával módosíthatják.
Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott
adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában,
bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés
során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az
említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően –
vagy előzetesen írásban tíz (10) napos határidővel vagy a változás bekövetkezését
(bejegyzését) követő tíz (10) napon belül köteles értesíteni.
9. MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA
Jelen pontban foglaltak bekövetkezése esetén az FGSZ Zrt. jogosult, írásban küldött
tértivevényes levél útján kártérítés fizetési kötelezettség nélkül a Megállapodást
azonnali hatállyal felmondani, amennyiben
a)

b)

c)
d)
e)
f)

az Igénylő/Elosztói engedélyes, vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró
bármely személy súlyosan megsérti a FGSZ Zrt. Etikai Kódexében foglaltakat,
vagy
az Igénylő/Elosztói engedélyes, vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró
bármely személy megsérti az FGSZ Zrt. területén érvényes EBK előírásokat,
vagy
az Igénylő/Elosztói engedélyes megsérti a Megállapodásban vállalt titoktartási
kötelezettségét, vagy
az Igénylő/Elosztói engedélyes nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával
sérti az FGSZ Zrt. jóhírét, üzleti tisztességét, vagy
az Igénylő/Elosztói engedélyes a Megállapodásban foglalt és fent külön nem
nevesített kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi,
az Igénylő/Elosztói engedélyes fizetésképtelen, maga ellen, vagy vele szemben
csődeljárás vagy felszámolási eljárás kezdeményezésére került sor.

Az FGSZ Zrt. azonnali hatályú felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának
napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét - beleértve a
szerződésszegést és a következményeit is - kötelesek egymással szemben
elszámolni.
Azonnali hatályú felmondás esetén FGSZ Zrt. fenntartja magának a jogot a
szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való
jogot is.
Amennyiben az Igénylő/Elosztói engedélyes a felmondást tartalmazó tértivevényes
levelet bármely okból nem veszi át, a levél kézbesítését – a kézbesítési cím
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helyességének ellenőrzése mellett - ismételten meg kell kísérelni. A megismételt
kézbesítés sikertelensége esetén a levél legkésőbb a megismételt feladástól
számított 10 (tíz) nap elteltével kézbesítettnek tekintendő.
A felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy tértivevényes levél útján kell az
Igénylőnek/Elosztói engedélyesnek kézbesíteni.
10. ÁTRUHÁZÁS
10.1.

Jelen pontban foglaltakon kívül egyik Fél sem ruházhatja át, vagy adhatja tovább a
Megállapodásban rögzített jogait, követeléseit és kötelezettségeit harmadik félre, a
másik Fél írásos hozzájárulása nélkül.

10.2.

A Megállapodásban részes személyében akkor állhat be változás, ha a
létesítményekhez kapcsolódó engedélyesi pozíció megváltozik. A változás nem
eredményezheti a Megállapodásban levő más szerződő felek jogai, kötelezettségei,
követelései érvényesítésének ki nem egyensúlyozott módosítását.

10.3.

A Felek személyében bekövetkező változás a Megállapodáshoz fűződő érdekeket
nem sértheti sem valamennyi szolgáltatás nyújtása, sem az ellenszolgáltatás
megfizetése tekintetében.

11. JOGVITÁK
11.1.

Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos
jogszabályi rendelkezések, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az irányadóak.

11.2.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodásból eredő vitás kérdéseket
tárgyalásos úton, peren kívül igyekeznek rendezni.

11.3.

Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek a Megállapodás
szerinti jogviszonyukból eredő jövőbeni jogvitájuk esetére a Pp. 41.§-a alapján a Pp. .
általános hatásköri és illetékességi szabályai szerinti bírósághoz kötik.

12. TITOKTARTÁS
12.1.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás megkötésével és teljesítésével
összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen
módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen
Megállapodás léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik
személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen Megállapodás
teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.
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Jelen rendelkezés nem vonatkozik az FGSZ Zrt. részére szerződés alapján
biztosítási, kiegészítő pénzügyi és követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik
fél részére adandó valamennyi információra.
12.2.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra:
a)
b)
c)

d)

12.3.

amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a
jövőben az információt kapó Fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy
amelyek bizonyíthatóan már a Megállapodás hatályba lépését megelőzően is
ismertek voltak az információt kapó Fél számára, vagy
amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó Fél tudomására,
akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon Féllel szemben,
akire/amelyre az információ vonatkozik, vagy
amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei
szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és
kör részére.

Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a Megállapodás
bármilyen okból történő megszűnése, az a Megállapodás megszűnésétől számított
3 évig fennáll. Az Igénylő/Elosztói engedélyes titoksértésenként 1 millió Ft, azaz
Egymillió forint összeget köteles fizetni az FGSZ Zrt. felszólítására a terhelő levél
kiállítását követő 15 naptári napon belül.

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK
13.1. Értesítések
13.1.1. Ha a Megállapodás másként nem rendelkezik, minden értesítés vagy egyéb
érintkezés, írásban történik az alábbi személynek címezve és az vagy személyesen,
vagy pedig postán vagy faxon kerülhet továbbításra.
A Felek címei, faxszámai és elektronikus levélcímei az alábbiak:

(a)

FGSZ Zrt. esetében:
Cím:

…………………………
Név: …………………..
Fax: …………………..
Tel.: …………………..
Mobil: …………………
e-mail: ………………..

Cím:

…………………………..
Név: …………………..
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Fax: ……………..
Tel.: …………………..
Mobil: ……………………
e-mail: …………………..

(b)

Igénylő/Elosztói engedélyes esetében: …………………….
Cím:

……………………..
Név: …………………..
Fax: …………………..
Tel.: …………………..
Mobil: …………………
e-mail: …………………

Cím:

…………………………..
Név: …………………..
Fax: …………………..
Tel.: …………………..
Mobil: …………………
e-mail: ………………..

vagy más olyan címek, faxszámok, amelyekről bármelyik Fél korábban értesítette a
másik Felet a jelen 10.1. pont értelmében.

13.1.2. Személyes átadás esetén a kézbesítést az átadás időpontjában kell megtörténtnek
tekinteni; fax útján történő értesítés esetén az értesítést az elküldésre vonatkozó gépi
vevényen feltüntetett időpontban kell kézbesítettnek tekinteni; tértivevényes postai
kézbesítés időpontja a kézbesítés napja, de legkésőbb postára adást követő ötödik
(5.) munkanap.
13.2.

Minden 7.,8.,9. és 10. ponttal összefüggő faxon leadott értesítést meg kell erősíteni
az eredeti aláírással ellátott okirat személyes vagy postai kézbesítés útján.

13.3.

Megállapodás teljessége
A Megállapodás, ideértve annak mellékleteit, a benne megjelölt tárgyra nézve a Felek
között a teljes Megállapodást jelenti. Minden korábbi írásbeli vagy szóbeli
megállapodás, ajánlat vagy a jelen Megállapodásban tárgyaltakra vonatkozó
bármifajta más közlés a Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.

13.4.

További jogcselekmények
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Mindkét Fél beleegyezik, hogy aláír és átad minden olyan további okiratot, megtesz
és végrehajt minden olyan további jogcselekményt, amely szükséges és alkalmas a
Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtására.

13.5.

Eredeti példányok
Jelen Megállapodás magyar nyelven készült 2 (két) egymással mindenben
megegyező eredeti példányban készült és került aláírásra, a Felek mindegyikét 1-1
(egy-egy) példány illeti meg.

14. LEHETETLENÜLÉS
14.1.

Ha a teljesítés bármilyen okból lehetetlenné válik, a Megállapodás az ok
bekövetkezésével automatikusan nem szűnik meg. Az okról tudomást szerző Fél
haladéktalanul köteles a másik Felet írásban értesíteni az ok és a körülmények
lényegének ismertetésével, és 8 napon belül megkezdődő egyeztetést
kezdeményezni. A Felek az egyeztetést 10 napon belül befejezik.

14.2.

A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a
lehetetlenülési
ok
ésszerű
elhárításának
időtartamával
arányosan
meghosszabbodnak.
Amennyiben a lehetetlenülést eredményező ok fennállásának vagy elhárításának
időtartama előreláthatólag a 30 napot meghaladja és az egyeztetés nem vezet
eredményre, a Megállapodás a következő naptári napon megszűnik.

14.3.

A Megállapodás hatályban maradását kizáró egyeztetési eredmény esetén a Felek,
amennyiben szükséges a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a
Megállapodás megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást, beleértve a Megállapodás
megszűnéséig felmerült beruházási költségeket és az átutalt Hozzájárulást is.

14.4.

A fenyegető lehetetlenülés várható bekövetkezéséről, a teljesítés lehetetlenüléséről,
annak időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek.
A késedelmes tájékoztatásból vagy annak elmulasztásából eredő kárért a mulasztó
felel még akkor is, ha a teljesítés lehetetlenné válásáért senki sem felelős, vagy a
felelősség a másik felet terheli.
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15. EGYÉB
Jelen Megállapodás aláírásával az Igénylő/Elosztói engedélyes igazolja, hogy az
FGSZ Zrt. Etikai Kódexét a https://fgsz.hu/hu-hu/foldgazszallitasrol/munkavegzesheztervezeshez/fgsz-szabalyzatok-szabvanyok oldalon elérte, az abban foglaltakat
megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el.
A Felek felhatalmazott képviselői fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírják.
Jelen Megállapodás az aláírásának napján hatályba lép.
Melléklet:
(A négy változatból az igénynek megfelelő változatot kell szerepeltetni.)
1-es változat, amennyiben Elosztói engedélyes igényére új kiadási pont létesül vagy
meglévő kiadási pont kapacitásbővítése történik.
1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:

Egyszerűsített műszaki tartalom
A beruházás a szállítási kapacitásdíjakra gyakorolt hatásvizsgálata

{Elosztói engedélyes részéről fizetendő egyszeri fejlesztési hozzájárulás mértékének
meghatározása a 13/2016. (XII.20.) MEKH rendelet 4. melléklet IV. pontjában levezetett
számítási metodikával.}
Minden egyéb esetben:
1. sz. melléklet:

Egyszerűsített műszaki tartalom

Minden változat esetében:
GDPR Nyilatkozat
Siófok, 201……………………
Az FGSZ Zrt. részéről:
…………………….............................

…………………….............................

Név, beosztás

Név, beosztás

Igénylő/Elosztói engedélyes részéről:
…………………….............................

…………………….............................

Név, beosztás

Név, beosztás
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1. sz. melléklet
Egyszerűsített Műszaki tartalom
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GDPR nyilatkozat

Átadó tudomásul veszi, hogy az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.,), mint Átvevő irodaházai és
üzemei területén beléptető rendszer és vagyonvédelmi kamerarendszer üzemel, és
kötelezettséget vállal arra, hogy erről a jelen Megállapodás teljesítésében résztvevő
alkalmazottait, alvállalkozóit, teljesítési segédeit tájékoztatja. A beléptetéssel és a
kamerarendszerrel kapcsolatos tájékoztató az FGSZ Zrt. épületeiben kifüggesztve
megtalálható.
Az Átadó kijelenti és szavatol azért, hogy az általa a jelen Megállapodás kapcsán átvett,
rendelkezésére bocsátott, illetve bármely módon, akár a Megállapodás megkötése,
teljesítése kapcsán tudomására jutott, feldolgozott személyes adatokat a személyes adatok
védelmére vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, így különösen az
alábbiak szerint dolgozza fel:
(a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek,
(b) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve az 95/46/EK irányelv 29.
cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport ajánlásainak, iránymutatásainak,
határozatainak,
(c) a 2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data
Protection Regulation, GDPR) rendelkezéseinek eleget téve.
(A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírások és egyéb releváns
ajánlások a továbbiakban összefoglalóan "Adatvédelmi előírások".)
Az Átadó kijelenti és szavatol azért, hogy az általa az FGSZ Zrt. megbízásából, illetve
részére végzett tevékenység mindenben megfelel az Adatvédelmi előírásoknak és a jelen
Megállapodásnak.
Az Átadó személyes adatokat csak és kizárólag a jelen Megállapodásnak megfelelően,
illetve a Megrendelő által meghatározott cél elérése érdekében dolgozhatja fel. Az Átadó a
személyes adatok, vagy azok részei vonatkozásában az adatkezelést érintő érdemi döntést
nem hozhat, és azokat kizárólag az FGSZ Zrt. rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját
céljára adatkezelést, illetve adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a
hatályos jogszabályi rendelkezések és a Megrendelő rendelkezései szerint köteles tárolni,
megőrizni, titokban tartani, törölni.
Az Átadó részére átadott adatállományt csak a jelen Megállapodás tárgyához kapcsolódó
adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenység teljesítésével összefüggésben és csak az ahhoz
szükséges mértékben ismerhetik meg a kifejezetten a Megállapodásban rögzített vállalkozói
feladatok teljesítése érdekében az Átadónál dolgozó alkalmazottak.
Az Átadó felel az alkalmazottja által az alkalmazására irányuló jogviszonyával
összefüggésben az FGSZ Zrt.-nek a jelen Megállapodás tárgyához kapcsolódó adatkezelési,
adatfeldolgozási tevékenység teljesítésével összefüggésben okozott kárért.
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4.12. MELLÉKLET

Az Átadó köteles gondoskodni a személyes adatok biztonságáról és védelméről, köteles
továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az
eljárási szabályokat, amelyek a jelen Megállapodás rendelkezéseinek érvényre juttatásához,
illetve a Megrendelő érdekének biztosításához szükségesek.
Átadó köteles az FGSZ Zrt. kérésére bármikor, vagy az általa megjelölt határidőig, vagy a
jelen Megállapodás megszűnése esetén legkésőbb a megszűnés napján a birtokában lévő,
vagy általa feldolgozott személyes adatokat – ideértve az azokat tartalmazó adathordozókat
is – az FGSZ Zrt.-nek teljes körűen visszaszolgáltatni, vagy véglegesen és igazolhatóan
törölni.
Az Átadó a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel köteles védeni, különösen a
jogosulatlan vagy véletlenszerű fizikai vagy logikai hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, terjesztés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Átadó köteles alkalmazni az összes olyan gyakorlati
intézkedést, amelyekkel az előbbi események megakadályozhatóak.
Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az
Megállapodáshoz kapcsolódóan számára átadott/továbbított
adatvédelmi incidens megtörténtéről szerez tudomást, erről –
kezeléséhez szükséges intézkedések megtételével egyidejűleg
értesíti az FGSZ Zrt.-t.

FGSZ Zrt.-nél a jelen
adatokkal kapcsolatosan
az adatvédelmi incidens
– haladéktalanul, írásban

Az Átadó kijelenti, hogy a személyes adatok általa történő kezelése, feldolgozása megfelel a
mindenkor hatályos Adatvédelmi előírásoknak.
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