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JEGYZŐKÖNYV 
 

BERUHÁZÁS AKTIVÁLÁSÁT KÖVETŐ ELSZÁMOLÁSRÓL 
 

Csatlakozási szerződések (betáplálási pont, kiadási pont), Fejlesztési megállapodás 
pénzügyi lezárására 

 

 

továbbiakban Jegyzőkönyv, amely létrejött egyrészről az  

 
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 szám: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága, 

                                                  14-10-300230 

továbbiakban, mint FGSZ Zrt. 

 

másrészről a 

………………………………………………………………………………. 

 

Székhelye: …………………………………..…….…… 

Nevében eljáró szervezet: ………………………………………...…… 

Levelezési címe:  ……………………………………………… 

Számlafogadás címe: ………………………………………………  

 ………………………………………………. 

Számlavezető pénzintézete: ……………………………………………… 

IBAN számlaszáma: ………………………………………………. 

SWIFT (BIC):   ………………………………………………. 

A társaság statisztikai számjele: ………………………………………………. 

Adószáma: ………………………………………………. 

Cégbíróság és cégjegyzék szám: ………………………………………………. 

 ………………………………………………. 

 

továbbiakban, ……………………., vagy ……………… 

 

(az ……………… és az FGSZ Zrt. a továbbiakban külön-külön: „Fél”; együtt: „Felek”) 

között alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel:  
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ELŐZMÉNYEK 
 

I. Csatlakozási szerződés betáplálási pont esetén: 
 
A …………………………, (a továbbiakban: Igénylő) és az FGSZ Zrt. (a továbbiakban: 
FGSZ Zrt.), között ……………………………-án létrejött Csatlakozási szerződés 
3.4.1.3. pontjában Felek rögzítették a Csatlakozási díj elszámolására vonatkozó 
előírásokat.  
 
Csatlakozási szerződés kiadási pont esetén: 

 
A…………………………….., mint Kölcsönt nyújtó és az FGSZ Zrt., mint Kölcsönt 
felhasználó, között ……………………….én létrejött Csatlakozási szerződés 3. számú 
mellékletét képező Finanszírozási megállapodás 8.2, 8.3, 8.3.1., 8.3.2., 8.4. pontjában 
Felek rögzítették a beruházás aktiválását követő elszámolás módját. 
 

Fejlesztési megállapodás esetén: 
 
A …………………………….. mint Igénylő és az FGSZ Zrt., mint Szállítási 
rendszerüzemeltetői működési engedélyes, között ……………………………….-án 
létrejött Fejlesztési megállapodás 7.2. és 7.3. pontjában Felek rögzítették az 
elszámolásra vonatkozó előírásokat. 
 

Fentiekben megfogalmazott közös kötelezettségvállalások és megállapodások figyelembe 

vételével Felek a beruházás költségeiről és a megfizetett Csatlakozási díj előleg vagy átutalt 

kölcsönrészlet vagy átutalt Hozzájárulás felhasználásáról az alábbiak szerint számolnak el:  

 
1. A BERUHÁZÁS  MEGVALÓSÍTÁSI ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI IDŐPONTJA 
 (PROJEKTSZÁM: …………..)                                                                                                                                                                                                                                     

  
 Műszaki átadás-átvétel időpontja:   ………………… 

Üzembe helyezés időpontja:    ………………… 
 
2. A BERUHÁZÁS TÉNYLEGES BEKERÜLÉSI KÖLTSÉGE (ÁFA nélkül)  
 

2.1. …………………………………:  …………………… 
…………………. összege:   ……………….,- Ft; 
 

2.2. ………………………………….:  ……………… 
Összege:     ……………….,- Ft; 
 

2.3. …………………………………:  ………………….. 
Összege:     ………………,- Ft; 
 

2.x.  
Időpontja:      …………………… 
Összege:     ……………….,- Ft; 
 



FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 
JEGYZŐKÖNYV A CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSEK, FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 
PÉNZÜGYI ZÁRÁSÁRA                 4.14.MELLÉKLET 

 

   
FGSZ Zrt. – ……………………..  Hatályos: 2019. július 1. 

3/5 
 

2.y. A beruházás tényleges bekerülési költsége összesen (2.1. ponttól 2.x. pontig 
összesen): …………………………….,- Ft, azaz ……………………… forint. 
 

3. ÁTUTALT CSATLAKOZÁSI DÍJELŐLEG 
 
3.1. Az FGSZ Zrt. ……………….. sorszámon kiállított előlegbekérő levele alapján az 

Igénylő a csatlakozási díj előleg összegét: ……………………….,- Ft + ÁFA, 
azaz  
……………………….,- Ft összeget ……………………… -án átutalta az FGSZ 
Zrt. bankszámlájára.  
 

vagy: 
 
ÁTUTALT KÖLCSÖN  
 
3.1.Kölcsönt nyújtó részéről átutalt kölcsön összege: ………………………,- Ft  

(…………….,- Ft, …………..) 
(…………….,- Ft, …………..) 
(…………….,- Ft, ………….)  

 
vagy: 
 
ÁTUTALT FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS  
 
Az FGSZ Zrt. ………………………….-án …………………………… sorszámon kiállított 
előlegbekérő levele alapján az Igénylő a fejlesztési hozzájárulás előleg összegét: 
………………………,- Ft + ÁFA, azaz …………………………,- Ft összeget 
……………………….-én átutalta az FGSZ Zrt. bankszámlájára. 

  
 

4. CSATLAKOZÁSI DÍJ TÉNYLEGES ÖSSZEGE  
 

Az elszámolás során megállapított csatlakozási díj összege, a beruházás tényleges 
bekerülési költsége: ………………………………,- Ft +ÁFA. 
 
vagy: 
 
KAMATMENTES KÖLCSÖN TÉNYLEGES ÖSSZEGE  

 
Az elszámolás során megállapított kamatmentes összege, a beruházás tényleges 
bekerülési költsége: …………………………..,- Ft.  
 
vagy:  
 
A FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS TÉNYLEGES ÖSSZEGE  
 
Az elszámolás során megállapított fejlesztési hozzájárulás összege:  
…………………………………….. + ÁFA, ……………………………….. forint + ÁFA.  
Összesen: ………………………………,- Ft.  
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5. FELEK MEGÁLLAPODÁSA, KÖTELEZETTSÉGEK 
 
Csatlakozási szerződés, betáplálási pont esetén: 
 
Felek kölcsönös egyetértése alapján az FGSZ Zrt. jelen Jegyzőkönyv aláírását 
követő 15 napon belül végszámlát állít ki, ……………………………………,- Ft + 
ÁFA tényleges csatlakozási díjról, melynek fizetendő összegét csökkenti a már 
megfizetett ……………………………,- Ft + ÁFA csatlakozási díj előleg összege.  
 

Amennyiben a beruházás tényleges bekerülési költsége alacsonyabb, mint a 

csatlakozási díjelőleg összege: 

 

Az FGSZ Zrt. köteles a már megfizetett csatlakozási díj előleg és a végszámla 

közötti különbözet összegét ……………………………….,- Ft + ÁFA forint, azaz 

………………………………………. - forint + ÁFA, összesen …………………………., Ft 

összeget a végszámla kiállításától számított 15 naptári napon belül az Igénylő 

………………………………………………….számú bankszámlájára átutalni.  

A visszautalt összeg után az Igénylőt kamat nem illeti meg. 
  

Amennyiben a beruházás tényleges bekerülési költsége magasabb, mint a 

csatlakozási díjelőleg összege: 

 
Az Igénylő köteles a már megfizetett csatlakozási díj előleg és a végszámla közötti 
különbözet összegét ……………………………….,- Ft + ÁFA forint, azaz 
………………………………………. - forint + ÁFA, összesen …………………………., Ft 

összeget a végszámla kiállításától számított 15 naptári napon belül az FGSZ Zrt. ING Bank 
N.V. Magyarországi Fióktelepén  vezetett HU08 1370 0016 0420 0013 0000 0000 
számú bankszámlájára átutalni.  
 
Finanszírozási megállapodás esetén  

 

Amennyiben a beruházás tényleges bekerülési költsége alacsonyabb, mint a kölcsön 

összege: 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a kamatmentes kölcsön tényleges összege 

…………………,- Ft és a Kölcsönt nyújtó által átutalt Kölcsön összeg 

……………………….,- Ft közötti különbözetet ………………….,- Ft-ot, azaz 

…………………….. forintot a Kölcsönt felhasználó a Kölcsönt nyújtó részére a 

Jegyzőkönyv mindkét Fél általi aláírását követő 15 naptári napon belül visszafizeti.  

A visszautalt összeg után a Kölcsönt nyújtót kamat nem illeti meg. 
 

Amennyiben a beruházás tényleges bekerülési költsége magasabb, mint a kölcsön 

összege: 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a kamatmentes kölcsön tényleges összege 

…………………,- Ft és a Kölcsönt nyújtó által átutalt Kölcsön összeg 

……………………….,- Ft közötti különbözetet ………………….,- Ft-ot, azaz 

…………………….. forintot a Kölcsönt nyújtó a Kölcsönt felhasználó részére a 

Jegyzőkönyv mindkét Fél általi aláírását követő 15 naptári napon belül visszafizeti.  
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Fejlesztési megállapodás esetén:  
 
Felek kölcsönös egyetértése alapján az FGSZ Zrt. jelen Jegyzőkönyv aláírását 
követő 15 napon belül végszámlát állít ki, ……………………………,- Ft + ÁFA 
tényleges fejlesztési hozzájárulásról, melynek fizetendő összegét csökkenti a 
már megfizetett ……………………….,- Ft + ÁFA fejlesztési hozzájárulás előleg 
összege.  

 
Ha a beruházás tényleges bekerülési költsége alacsonyabb, mint a Fejlesztési 
hozzájárulás előleg összege: 

 

Az FGSZ Zrt. köteles a már megfizetett fejlesztési hozzájárulás és a végszámla közötti 
különbözet összegét …………………………,- Ft + ÁFA forint, azaz 
………………………….. forint + ÁFA, összesen ………………………….,- Ft összeget a 
végszámla kiállításától számított 15 naptári napon belül az Igénylő 
……………………………… számú bankszámlájára átutalni.  
A visszautalt összeg után az Igénylőt kamat nem illeti meg. 
 

Ha a beruházás tényleges bekerülési költsége magasabb, mint a Fejlesztési 
hozzájárulás előleg összege: 
 
Az Igénylő köteles a már megfizetett fejlesztési hozzájárulás és a végszámla 
közötti különbözet összegét …………………………,- Ft + ÁFA forint, azaz 
………………………….. forint + ÁFA, összesen ………………………….,- Ft összeget a 
végszámla kiállításától számított 15 naptári napon belül az FGSZ Zrt., ING Bank N.V. 
Magyarországi Fióktelepén  vezetett HU08 1370 0016 0420 0013 0000 0000 számú 
bankszámlájára átutalni.  
 
A Jegyzőkönyv magyar nyelven 2 (két) egymással mindenben megegyező példányban 

készült, a Felek mindegyikét 1-1 (egy-egy) példány illeti meg. 

 
Jelen Jegyzőkönyvben nem szabályozott kérdésekben a Csatlakozási 

szerződés/Megállapodás az irányadó. 

A Felek jelen jegyzőkönyvet elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt írták alá. 

 
Melléklet: 
1. számú: A beruházás tényleges bekerülési költségét igazoló szerződések, 

számlák, belső számviteli bizonylatok 

 

Siófok, 20.... …………………………………. ………………, 20……………………… 

 

FGSZ Zrt. részéről:     ………………. részéről: 

 

 

………………… ………………… …………………… ………………….. 

Név, beosztás   Név, beosztás   Név, beosztás Név, beosztás 

 


